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resumo
O tema proposto parte de uma inquietude quanto ao uso e apropriação dos espaços 

públicos na cidade de Natal-RN e a algumas ações de resistência urbana gerada pela 

ausência de áreas que garantam a essas pessoas lazer, diversidade e cultura. A vida na 

cidade, mais do que um cenário para todos os movimentos e ações sociais cotidianas, 

desde encontros aleatórios nas calçadas a longas conversas em um parque, é movida 

pelos seus espaços públicos e estes são por excelência lugares de expressão política e 

do exercício da cidadania. Partindo disso, o objeto de estudo desse trabalho consiste 

nas novas formas de apropriação do espaço público promovidas pelo movimento Eco 

Praça e sua relação com o reestabelecimento das condições de vitalidade e urbanidade 

das praças ocupadas pelo movimento e seus respectivos entornos. A motivação para 

esse estudo vem da percepção de que Natal está passando por transformações que 

evidenciam, de forma positiva, novos estímulos das pessoas para ocuparem as ruas e 

outros espaços públicos na luta pela recuperação da vida urbana. Assim, a discussão 

aqui proposta torna-se de extrema importância para a promoção de novas alternativas 

de ocupação do espaço. Busca-se, através da Percepção Ambiental e da metodologia de 

reconhecimento da cidade proposta por Kevin Lynch, Philippe Panerai e Ferdinando 

Rodrigues, entender o processo de apropriação dos espaços públicos subutilizados atra-

vés de intervenções temporárias promovidos pelo movimento Eco Praça, e assim, propor 

diretrizes para o fortalecimento dessas ações e reestabelecimento da vitalidade urbana.

Palavras-Chave:  apropriação; eco praça; resistência.



resumen
El tema propuesto viene de una preocupación por el uso y apropiación de los espacios 

públicos en la ciudad de Natal-RN y sobretodo, de algunas acciones de resistencia urba-

nas generadas por la falta de areas en que las personas tengan espacios del ocio, de 

diversidad y difusion de la cultura. La vida en la ciudad, más que una configuración para 

todos los movimientos y actividades sociales cotidianas, de los encuentros al azar en las 

calles a largas conversaciones en un parque, se mueve por sus espacios públicos y estos 

son, los lugares por excelência, de expresión política y del ejercicio de la ciudadanía. A 

partir de eso, ese trabajo tiene como objecto de estudio las nuevas formas de apropiaci-

ón del espacio público promovidas por el movimiento Eco Praça y su relación con el 

restablecimiento de las condiciones de vitalidad y urbanidad de las plazas ocupadas por 

el movimiento y su entorno. La motivación para este estudio proviene de la constatación 

de que la ciudad del Natal pasa por cambios que muestran, de manera positiva, nuevos 

incentivos para que las personas ocupen las calles y otros espacios públicos en la lucha 

por la recuperación de la vida urbana. Por lo tanto, la discusión que aquí se propone, se 

vuelve de extrema importancia para la promoción de nuevas alternativas de ocupación 

del espacio. Se busca, a través de la metodología de la percepción y el reconocimiento de 

la ciudad propuesta por Kevin Lynch, Philippe Panerai y Ferdinando Rodrigues, compren-

der el proceso de apropiación de los espacios públicos subutilizados a través de inter-

venciones temporales promovidos por el movimiento Eco Praça, y proponer directrices 

para fortalecer estas acciones y el restablecimiento de la vitalidad urbana.

Palabras-Clave:  apropriacion; eco praça; resistencia.
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Figura 2. Praça 7 de Setembro, anos 90, São Miuguel, RN.
Fonte: Acervo pessoal, sem data.

Figura 3. Meus pés, andanças.
Fonte: Acervo pessoal. Agosto, 2015.

Figura 4. Fim de semana no parque Espanha, Rosário, AR.
Fonte: Acervo pessoal. Agosto, 2015.
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INTRODUÇÃO
INQUIETAÇÕES

  Nasci e me criei no sertão no Nordeste, onde a cidade é “praça”. É praça porque 

a vida acontece nela - na praça da igreja depois da missa, no largo da prefeitura, na praça 

central, na praça do mercado público, nas feiras livres. Foi assim - e através das novenas 

religiosas, das conversas nas calçadas, das andanças pelas feiras para as compras do 

dia a dia, das festividades anuais em que as ruas se enchiam de pessoas, da banda de 

música passando às seis da tarde, das aventuras de bicicleta descendo ladeiras - que 

São Miguel me mostrou o que é vitalidade urbana, antes mesmo do meu encontro com 

o urbanismo.

  Já crescida, ou acreditando nisto, me vi na capital. Na “cidade grande”, cheia de 

luzes, de prédios, de carros, de asfalto, de pessoas sem tempo para parar. Foi aí que eu 

vi Natal - não aquela das férias, da praia, da ilusão de cidade bela – mas sim a cidade que 

muitas vezes te sufoca, que não te deixa escolher o melhor caminho a percorrer porque 

aquele já tem dono, aquela que se vende aos olhos de quem manda mais e que vira as 

costas aos que lutam para torná-la mais humana e fazê-la florescer.

  Natalense de coração e imersa nessa cidade, mesmo que dentro de um carro e 

nos verdes do Campus Central da UFRN, vi surgir através de movimentos de interven-

ções temporárias e apropriações pontuais a esperança de uma cidade humana. Foi a 

partir dessas vivências, e de outras onde a relação das pessoas com o espaço público 

constrói e mantém a cidade viva, que eu me vi encorajada e apaixonada por este tema. 

  É nesse contexto que o controle do espaço público por esses movimentos 

adquire relevância e tomo o Movimento Eco Praça como o início dessa investigação, que 

tem como foco a importância da criação de novos lugares na cidade, novos repertórios 

de significados e uma nova dimensão política e coletiva. 
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contextualizando

  O tema proposto parte de uma inquietude pessoal quanto ao uso e apropriação 

dos espaços públicos no município de Natal-RN pelos seus moradores e as demonstra-

ções de resistência urbana que emergem da falta de suporte destes na garantia de opor-

tunidades de lazer e cultura para a cidade respeitando a diversidade. A capital que aqui 

se busca estudar carece de equipamentos públicos de esporte e lazer, de áreas verdes, 

de vitalidade nas ruas e consequentemente de urbanidade, ausências que concorrem 

para o aparecimento de movimentos de ocupação e luta por ambientes livres mais 

dignos.

  A cidade, mais do que um cenário para todos os movimentos e ações sociais 

cotidianas desde encontros aleatórios nas calçadas a longas conversas em um parque, 

é movida pelo uso cotidiano de todos os seus espaços públicos e estes são por excelên-

cia os lugares de expressão da cidadania.

  Assim, esse trabalho busca compreender o processo de apropriação dos espa-

ços públicos subutilizados ocupados pelas intervenções temporárias, promovidas pelo 

movimento Eco Praça, e propor diretrizes para o fortalecimento dessas ações e reestabe-

lecimento da vitalidade urbana.

  Nessa perspectiva, seu objeto de estudo consiste nas novas formas de apro-

priação do espaço público promovidas pelo movimento Eco Praça e sua relação com o 

restabelecimento das condições de vitalidade e urbanidade das praças ocupadas pelo 

movimento e seus respectivos entornos.

  Portanto, ele tem como foco analisar os espaços públicos – praças – que foram 

utilizadas pelo movimento da Eco Praça através de um diagnóstico de análise do espaço 

e da percepção dos seus usuários - os participantes, organizadores, moradores do entor-

no e expositores -  objetivando assim alcançar a significação deste movimento e as pos-

síveis falhas para contribuir não só para este, como outras intervenções temporárias que 

venham a surgir na cidade. De forma específica, busca-se:
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1. Analisar o processo de apropriação dos espaços públicos como estratégia de 

afirmação da qualidade ambiental e vitalida de urbana através da observação das praças 

utilizadas pelo movimento Eco Praça e seus respectivos entornos;

2. Reconhecer o significado que as praças utilizadas pelo movimento Eco Praça 

adquirem para as pessoas e os seus respectivos entornos;

3. Identificar as práticas de resistência expressas no Movimento Eco Praça a partir 

da percepção das praças utilizadas e do processo de Placemaking;

4. Evidenciar as diferentes formas de expressões para um melhor aproveitamento 

dos espaços públicos da cidade a partir das apropriações vivenciadas pelo movimento 

Eco Praça.

 A estrutura do trabalho está dividida em três momentos: o reconhecimento 

teórico, a aproximação e as conclusões. No primeiro momento, onde serão introduzidos 

o tema, o referencial teórico e as reflexões iniciais que darão suporte a pesquisa, serão 

expostos três capítulos: corpocidade – o corpo enquanto resistência; espaços que resis-

tem, cidade que vive; e práticas de resistência na cidade contemporânea.

  O primeiro capítulo traz uma discussão sobre relação do homem com a cidade 

através do seu corpo, com evidência dos seguintes conceitos de: espaço, lugar, corpo; e 

através desses, os conceitos de corpografias urbanas e não-lugares. 

  O segundo capítulo aborda a relação desses corpos com o espaço público das 

cidades, tendo como conceitos principais: espaço livre público, apropriação, urbanidade, 

vitalidade, espaço social e práticas sociais no espaço público.  Aborda-se a importância 

dos espaços públicos e da vivência nestes para a cidade e os seus principais elementos, 

associados aos demais conceitos. Também apresenta uma maior aproximação ao 

objeto de estudo, abordando os conflitos existentes nas cidades gerados pela subutili-

zação do espaço público e o surgimento de movimentos de resistência.

 Por fim, o terceiro capítulo deste primeiro momento, reúne algumas referências 

sobre movimentos de resistência na cidade contemporânea destacando os conceitos de 

urbanismo tático e placemaking, este último tomado como destaque para a compreen-

são do movimento Eco Praça e a elaboração das diretrizes finais.
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um obrigada!  No segundo momento, apresenta-se uma aproximação do leitor com o universo 

de estudo – o movimento Eco Praça – e a relação deste com a cidade de Natal. O recorte 

temporal destaca-se os últimos três anos – 2014 a 2016 -  da Eco Praça e como surgiu, 

quais os agentes, quais os seus objetivos principais, áreas de intervenção, público alvo; 

e a delimitação das praças ocupadas por ele assim como a análise destas, levando em 

consideração os agentes e o entorno. 

   Neste momento buscou-se compreender as relações expressas pelo Movimen-

to Eco Praça para a cidade de Natal e seus moradores, para isso optou-se por analisar o 

espaço físico - as praças utilizadas pelo movimento - e a visão dos usuários, das pessoas 

- organizadores, apoios, expositores, músicos, fotógrafos, artistas locais, participantes. 

Para isso foi realizada uma análise dos espaços das praças e aplicou-se questionários 

online para chegar nessas pessoas, também foi realizada uma entrevista com a organi-

zação. A partir disso, são feitas as premissas para o terceiro momento.  

  O terceiro e último momento traduz as conclusões e apontamentos para as 

diretrizes, expostas através de um manual que tem por objetivo ser um “Guia prático de 

como realizar intervenções temporárias no espaço público” – baseando-se na experiên-

cia da Eco Praça e buscando incentivar a formação de novos coletivos e movimentos de 

transformação da cidade.
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1
I momento: percursos teóricos

Figura 5. Corpografias.
Colagem por Bene Rohlmann. 
Fonte: crossconnectmag.com. 
Acesso em 23, abril, 2017.

Capitulo 1

24

Capitulo 1 
Corpocidade,

o corpo enquanto resistência



  Para a cidade o espaço público surge como palco principal das representações 

civis, culturais e políticas, respondendo assim aos discursos dos agentes públicos e da 

sociedade. Em termos gerais o urbano reflete e influencia a identidade de uma cidade, as 

relações entre as pessoas, a sua cultura e seus costumes. A cidade é lida pelo corpo e é 

através da prática, da vivência e da experiência nos espaços urbanos que as expressões 

urbanas adquirem significado e se tornam objeto de estudo dessas experiências. A 

discursão que se segue buscar compreender a relação entre o corpo e o espaço público, 

e para isso analisa os conceitos de: lugar, não-lugar, espaço, corpo e corpografias.  

  Segundo Fabiana Dultra Britto e Paola Berenstein Jacques (2008) essas expres-

sões lidas pelo corpo escrevem o que poderíamos chamar de uma corpografia, que seria 

a memória urbana no corpo. É através de apropriações, intervenções temporárias, even-

tos festivos e culturais, assim como improvisações no espaço, que legitimam ou não 

aquilo que foi projetado, reinventando assim esses espaços no seu cotidiano. Para esses 

autores:

  

  A cidade é um laboratório de experiências e de construção de identidades, apro-

priar-se dela é reaproximar os corpos da rua, buscar novas formas de manifestação, 

pensar coletivamente como transformar e criar lugares. É através da resistência, da ocu-

pação de espaços subutilizados e, seguindo a ideia da corpografia urbana ao trazer as 

pessoas de volta às ruas, que é possível mudar a forma como estão sendo tratados os 

espaços públicos. 

  Segundo Issa M. B. Dueñas (2004) o termo resistência evoca uma variedade de 

conotações de qualquer sinal: progressivo, libertário, ativistas, reacionários, tolerante, 

melancólicas, tolas. É um termo irremediavelmente associado a outros similares como 

rebelião, protesto, reunião, revolta, insurreição, subversão, independência. Desde o 

ponto de vista da prática cotidiana a resistência é o contrário de um ato comum que se 

exercita dia a dia excedendo o âmbito público dos grandes movimentos sociais de 

massa e contra-atacando as vinculações da mídia. 

Os novos espaços públicos contemporâneos, cada vez mais privatizados ou 

não apropriados, nos levam a repensar as relações entre urbanismo e corpo, 

entre o corpo urbano e o corpo do cidadão. A cidade não só deixa de ser 

cenário, mas, mais do que isso, ela ganha corpo a partir do momento em que 

ela é praticada, se torna “outro” corpo. Dessa relação entre o corpo do 

cidadão e esse “outro corpo urbano” pode surgir uma outra forma de apre-

ensão urbana e, consequentemente, de reflexão e de intervenção na cidade 

contemporânea (JACQUES et al., 2008, on-line).
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  Nesses novos movimentos o ato de resistir e reocupar passa a ser uma luta 

constante por melhorias na qualidade de espaços urbanos mais dignos e da qualidade 

de vida. Estas podem ser proporcionadas pela presença de uma infraestrutura mais 

eficiente, por maiores atrativos - música, arte, feiras ao ar livre - assim como pela criação 

de novas possibilidades de encontros, marcados por uma maior corporeidade na cidade, 

tudo isso acontecendo de maneira simples.

1.1 Espaço, lugar e corpo

  O estudo das cidades e dos problemas associados ao uso e apropriação dos 

seus espaços, nos conduzem a necessidade de compreensão de conceitos-chave para 

um melhor entendimento das relações implicadas, entre elas: corpo x cidade, cidade x 

espaço público, espaço x lugar. Diante disso, recorremos inicialmente aos conceitos de 

corpo, espaço e lugar.

   Yi-fu Tuan (1983) afirma que o significado de espaço frequentemente se funde 

com o de lugar, uma vez que as duas categorias não podem ser compreendidas de forma 

separada. Assim, o que começa como um espaço indiferenciado, transforma-se em lugar 

à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de valor. O espaço molda-se em lugar 

quando adquire um real significado. 

  Segundo Milton Santos (1994) tudo que existe num lugar está em relação com 

os outros elementos desse lugar e o que o define é exatamente uma teia de objetos e 

ações com causa e efeito, que forma um contexto e atinge todas as variáveis já existen-

tes.  Enquanto o espaço é um conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre 

estes objetos, o lugar é resultado da ação do homem sobre o próprio espaço, intermedia-

dos pelos objetos, naturais e artificiais.

  Para Ana Fani Alessandri Carlos (1996) o lugar é a base da reprodução da vida e 

pode ser identificado pelo conjunto - habitante, identidade e lugar. Esse lugar surge 

pelas relações que os indivíduos mantêm com os espaços habitados que se exprimem 

no uso, no acidental. “É o espaço passível de ser sentido, pensado, apropriado e vivido 

através do corpo” (CARLOS, 1996, p. 20). Ainda, segundo esta autora: 



O lugar é produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido 

por relações sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a 

construção de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela 

história e cultura civilizadora produdzindo a identidade, posto que é aí que o 

homem se reconhece porque é o lugar da vida. Cada sujeito se situa num 

espaço concreto e real onde se reconhece ou se perde, usufrui e modifica, 

posto que o lugar tem usos e sentidos em si (CARLOS, 1996, p. 29).

Manifesta-se também a diferentes escalas, pois depende dos diferentes 

espaços que vivemos, que podem ir do quarto da habitação, à igreja ou a um 

jardim. Os lugares normalmente não são dotados de limites reconhecíveis 

no mundo concreto, porque são uma construção aparente e ao mesmo 

tempo tão incorporada às práticas do quotidiano, que as pessoas que os 

vivem não o percebem como tal (NARCISO, 2009, p. 281).

corpo urbano

  Associando a esta compreensão Carla Alexandra Filipe Narciso (2009) expõe 

que a apropriação do espaço público se expressa na experiência do lugar e que esta:

  

  Marc Augé (1994) traz o lugar como uma construção concreta e simbólica do 

espaço que tem como características principais o fato de ser identitário, relacional e 

histórico. Pois bem, é identitátio pois um lugar é construído através de uma identidade. 

Também, em um mesmo lugar podem coexistir elementos distintos e singulares que não 

os proíbem de partilharem de um lugar comum, sendo assim relacional. E por fim, históri-

co, já que conjugando identidade e relação ele se define por uma estabilidade mínima. 

   Tuan (1983) afirma que “o homem é resultado da sua experiência com seu corpo 

com as outras pessoas, organizando assim o espaço a fim de conformá-lo a suas neces-

sidades biológicas e relações sociais”. É através do seu corpo e da inclusão dele na 

cidade que o homem percebe e cria lugares escrevendo sua história, se apropriando e 

dando sentido ao espaço. Nesse sentido, faz-se de suma importância discutir a corporei-

dade, pois é pelo corpo que se expressa a cultura e o modo de vida de uma sociedade.

  É nesse contexto que o corpo humano [urbano] se instaura da cidade e toma 

essa experiência como forma a resistir, seja ocupando, movendo-se, criando novas 

formas de usos, gerando novas vivências, promovendo cultura de forma coletiva ou indi-

vidual.
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1.2 Corpografias urbanas: arte no espaço público

  Utilizando o conceito de corpografia apresentado por Paola Berenstein Jacques 

e Fabiana Dultra Britto (2008) para refletir sobre a relação do corpo e a cidade, tem-se 

que o corpo surge como um conjunto de condições interativas expressando assim a sua 

corporalidade na forma da corpografia urbana. Essa corpografia é uma cartografia corpo-

ral onde a experiência urbana se inscreve no próprio corpo daquele que a experimenta, 

mesmo que involuntariamente. 

  Para Jaques e Britto (2008) os praticantes das cidades experimentam os espa-

ços quando os percorrem dando-lhes corpo pela simples ação de percorrê-los, a experi-

ência corporal não pode ser reduzida a um simples espetáculo, ela deixa de ser apenas 

cenográfica quando passa a ser vivida.  

  Jaques e Britto (2008) trazem o termo errantes definindo aqueles corpos que se 

perdem na cidade e que, através de percursos e apropriações, se expressam nos espa-

ços. Os errantes percorrem a cidade e lhe dão “corpo” através de uma experiência corpo-

ral, sensório-motora, transformando-a em um cenário espetacular. Assim elas afirmam 

que:
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A cidade, através da errância, ganha também uma corporeidade própria, não 

orgânica, - que se opõe a ideia da cidade - organismo, que está na base da 

disciplina urbana e da noção de diagnóstico urbano - esta corporeidade 

urbana outra se relaciona, afetuosamente e intensivamente, com a corporei-

dade do errante e determina o que pode ser chamado de incorporação. A 

incorporação, diretamente relacionada com a questão da imanência, seria a 

própria ação deste corpo errante no espaço urbano, a efetivação de suas 

corpografias, através das errâncias que, assim, também oferecem uma 

corporeidade outra à cidade (BRITTO et al. 2008. s.p)

.  Sendo assim, as corpografias resultam de uma experiência espaço-temporal 

onde o corpo emerge na cidade como agente e transgressor de todas as ações, capaz de 

modificar a forma como as estruturas urbanas - muitas vezes restritas e padronizadas - 

se mostram. Essas corpografias nos permitem analisar a história e a forma como o 

espaço é apropriado através de uma memória corporal resultante dessa experiência de 

espacialidade.



  A cidade, alvo dos interesses diversos dos seus agentes produtores enclausura 

os corpos: pela violência, pela expressão de poder no espaço público, pela insignificân-

cia que é dada ao uso que se faz das ruas, pela valorização do automóvel e da individua-

lidade, pela rígida separação do público e do privado marcada em seus muros. E é nesse 

contexto, que a corporeidade se torna revolucionária. 

  Para Marcelus Gonçalves Ferreira (2011) é nesse sentido que “o ambiente 

urbano não é somente um espaço físico para ser ocupado, mas sim um campo de 

processos atuando como fator de configuração e continuidade de corporalidades, onde 

a experiência urbana está condicionada ao espaço partilhado coletivamente pelos 

corpos”. No mesmo contexto, onde as cidades têm seus espaços e lugares movidos de 

acordo com as forças produtivas do capital, as pessoas que nela residem passam a atuar 

e a modificá-la de acordo com as suas necessidades. 

 Segundo Richard Sennett (2003) em seu livro Carne e Pedra: o corpo e a cidade 

na civilização ocidental,

Os festivais deram uma lição clara e perturbadora sobre a liberdade que 

procurava vencer resistências, abolir obstáculos e recomeçar da estaca zero 

[...] Os festivais da Revolução Francesa extinguiram a experiência visceral da 

liberdade em nome de uma engrenagem do movimento - a habilidade de ir a 

qualquer lugar, sem obstrução, livremente, em um espaço vazio - tratando a 

resistência social, ambiental ou pessoal, e suas frustrações, como algo 

injusto. Descanso, conforto e "amizades oportunistas" são garantias da 

liberdade individual de ação [...] o corpo é despertado para o mundo em que 

vive. O corpo só se torna vivo ao lidar com dificuldades e superá-las (SEN-

NETT,  2003, p. 254).

.  Alessandra Alessandra Olivi (2012) por sua vez considera que o atual modelo de 

produção do espaço urbano sob os moldes capitalistas se apropria dos lugares da vida 

e dos seus significados, ameaçando a capacidade de identificação pessoal e cultural,  

prejudicando drasticamente a vida urbana e a reprodução das múltiplas identidades que 

a compõem.   

  O resultado desse processo é um espaço fragmentado, individualista e sem 

identidade, marcado pela privatização dos espaços públicos, pela ausência de corpos na 

cidade e por uma cultura do espetáculo, que padroniza pensamentos, comportamentos 

e ações das pessoas, gerando uma nova lógica da dinâmica urbana.  

  

  

  Associando a esta compreensão Carla Alexandra Filipe Narciso (2009) expõe 

que a apropriação do espaço público se expressa na experiência do lugar e que esta:

  

  Marc Augé (1994) traz o lugar como uma construção concreta e simbólica do 

espaço que tem como características principais o fato de ser identitário, relacional e 

histórico. Pois bem, é identitátio pois um lugar é construído através de uma identidade. 

Também, em um mesmo lugar podem coexistir elementos distintos e singulares que não 

os proíbem de partilharem de um lugar comum, sendo assim relacional. E por fim, históri-

co, já que conjugando identidade e relação ele se define por uma estabilidade mínima. 

   Tuan (1983) afirma que “o homem é resultado da sua experiência com seu corpo 

com as outras pessoas, organizando assim o espaço a fim de conformá-lo a suas neces-

sidades biológicas e relações sociais”. É através do seu corpo e da inclusão dele na 

cidade que o homem percebe e cria lugares escrevendo sua história, se apropriando e 

dando sentido ao espaço. Nesse sentido, faz-se de suma importância discutir a corporei-

dade, pois é pelo corpo que se expressa a cultura e o modo de vida de uma sociedade.

  É nesse contexto que o corpo humano [urbano] se instaura da cidade e toma 

essa experiência como forma a resistir, seja ocupando, movendo-se, criando novas 

formas de usos, gerando novas vivências, promovendo cultura de forma coletiva ou indi-

vidual.
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  Assim, surgem as novas transformações do espaço urbano, movidas pela 

necessidade de uma maior visibilidade e expressividade corporal na cidade. E é nesse 

cenário que a reconquista do espaço público recebe total significância, pois surge como 

uma maior garantia a representatividade das pessoas perante às exigências e imposi-

ções do capital.  
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1.3 entre lugares e Não-lugares

  Em contraponto aos conceitos relacionados aos lugares e apropriação deles 

pelos corpos, Marc Augé (1994) nos traz a ideia oposta ao lugar, e também um ponto 

importante para a discussão que se segue: os denominados não-lugares. São eles, um 

produto da supermodernidade, não identitários, não relacionais e não históricos, que 

contrariamente não se integram aos lugares já demarcados nas cidades. Assim trataría-

mos como não-lugares os lugares de passagem, sem identidade, sem história: pontos de 

trânsito, clubes de férias, baxios de viadutos, desde as mais luxuosas propostas às mais 

desumanas.

  Os não lugares são a medida da época [...] redes a cabo ou sem fio, que mobili-

zam o espaço extraterrestre para uma comunicação tão estranha que muitas vezes só 

põe o indivíduo em contato com uma outra imagem de si mesmo (AUGÉ, 1994, p. 75).

  Ainda que não perceptível, são nos não-lugares onde passamos uma boa parte 

do nosso dia: viajando em um automóvel de um lado a outro da cidade, sentados em 

uma sala de espera de um consultório, passeando em um shopping center. O espaço, 

cada vez mais segregado e individual nos leva a buscar esses locais onde os corpos 

podem se tornar anônimos e não-identitários. Assim, a cidade passa a ser um campo de 

lugares e não-lugares onde um - inconsciente ou não - passa a fantasiar-se do outro, 

gerando assim uma sensação de vida ativa que não existe. 

  É nas grandes cidades que a individualidade se manifesta e os não-lugares 

surgem como resposta a essa sociedade globalização, onde não se tem tempo para 

parar e apreciar uma vista e onde muitas vezes os shoppings centers e grandes redes de 

supermercados acabam substituindo o espaço público. 



  Alessandra Alessandra Olivi (2012) por sua vez considera que o atual modelo de 

produção do espaço urbano sob os moldes capitalistas se apropria dos lugares da vida 

e dos seus significados, ameaçando a capacidade de identificação pessoal e cultural,  

prejudicando drasticamente a vida urbana e a reprodução das múltiplas identidades que 

a compõem.   

  O resultado desse processo é um espaço fragmentado, individualista e sem 

identidade, marcado pela privatização dos espaços públicos, pela ausência de corpos na 

cidade e por uma cultura do espetáculo, que padroniza pensamentos, comportamentos 

e ações das pessoas, gerando uma nova lógica da dinâmica urbana.  

  

  

  Augé (1994) afirma que a construção desses não-lugares como espaços de 

circulação e de consumo, desligados do território e das pessoas que lá habitam, impli-

cam em três grandes riscos: a uniformidade, a generalização e a implosão do espaço 

urbano.

  A importância desse discurso está na compreensão da perda de identidade e 

significados que estamos sujeitos diante da construção desses não-lugares; seja na 

promoção de uma sociedade mais individualista, na mercantilização dos espaços, como 

também na perda da vida urbana que estamos sujeitos ao deixarmos de ocupar a esfera 

pública a nos fecharmos em edifícios controlados que nos vendem uma realidade mais 

confortável para o nosso dia a dia. “O mundo da supermodernidade não tem as dimen-

sões exatas daquele no qual pensamos viver, pois vivemos num mundo que ainda não 

aprendemos a olhar. Temos que reaprender a pensar o espaço” (AUGÉ, 1994, p.37). 

  

  

  

Figura 6. Ensaio o corpo e o recife em performaces. 
Adaptado por Manuela Carvalho.
Fonte: http://jc.ne10.uol.com.br/blogs/terceiroa-
to/2016/02/20/ensaio-
-o-corpo-e-o-recife-em-performances/.
Acesso em 23, abril, 2017.
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Figura 7. Reurbanização da orla do lago Paprocany,. 
Tomasz Zakrzewski
Fonte: archdaily.com.br.
Acesso em 23, abril, 2017.
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I momento: percursos teóricos
Capitulo 2 

Espaços que resistem,
cidade que vive.



   Vive-se um momento de grandes transformações no nosso modo de vida, nos 

costumes, na vida urbana e nas relações sociais. Estas transformações acabam por 

afetar diretamente a forma como os indivíduos se relacionam na cidade e com os seus 

espaços. A comunicação a distância, as novas tecnologias, a liquidez das novas rela-

ções, a mercantilização do lazer e da convivência, marcam e geram um novo momento 

no uso dos espaços públicos. 

  Nesse sentido, de ressignificação do uso do espaço público, a resistência atra-

vés de atos de ocupação e apropriação em praças, canteiros, calçadas, edifícios abando-

nados, se torna revolucionário ao lidar diretamente com os principais conflitos da cidade 

contemporânea. Assim, esse segundo capítulo buscar tratar dessa resistência através 

do estudo do espaço público, trazendo como conceitos chave: espaço livre, espaço 

público, apropriação; e por fim, adentrar no conceito de “praça” como suporte físico prin-

cipal ao objeto de estudo deste trabalho – o Movimento Eco Praça.

   O processo de mudança na morfologia das cidades contemporâneas aliado aos 

altos índices de segregação socioespacial, violência urbana e degradação ambiental, 

tornam pouco atrativo o ato de ocupar o espaço público. A vida e o convívio social 

passam a se enclausurar nos shopping centers, clubes, condomínios fechados, contri-

buindo para o aumento da marginalização dos espaços livres potencialmente atrativos à 

cidade.

 No contexto de empobrecimento da experiência urbana pelos seus habitantes, 

onde o espaço de participação civil, cultural e de vivência tem sido cada vez mais restrito, 

a cidade passa a dar voz às novas formas de moldar o espaço público, movidas pelo 

desejo das massas, seja por questões políticas - em defesa de grupos específicos - ou 

simplesmente pela necessidade de mais corporaneidade. Esses lugares, que dão supor-

te fisicamente a ações de resistência e de reconquista do espaço público, trataremos 

aqui por espaços de resistência.

  Para Olivi (2012) esses espaços de resistência são lugares públicos onde se 

impõem e se naturalizam as categorizações que respondem a uma determinada ideolo-

gia. São os locais onde as pessoas e os grupos resistem a determinadas regras, buscan-

do novos repertórios de significados, reformulando os marcos coletivos e remodelando 

uma nova política na cidade contemporânea.
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   Faranak Miraftab (2016) adota essa nova forma de se apropriar-se da cidade 

como táticas de insurgências urbanas e as reconhece como instâncias do fazer a cidade, 

do planejamento próprio para um futuro que corporifica as cidades. Para ela:

  Segundo Miraftab (2016) o planejamento insurgente desafia as normas do 

Estado democrático liberal e do aparato de mercado reconhecendo os cidadãos e o 

poder que eles tem de romper e criar algo novo. “Elas desestabilizam relações de domi-

nação e são especificamente anticapitalistas. [...] São imaginativas. Elas recuperam o 

idealismo por uma sociedade justa” (MIRAFTAB, 2016, p.370). Assim:

  Essas formas de resistências traduzem uma forma de apropriação dos dos 

espaços públicos que remodela a vida urbana com base nas necessidades das pessoas, 

introduzindo novas práticas coletivas, ações culturais e intervenções que podem ser 

temporárias ou não. Henri Lefebvre (1974) afirma que o espaço é apropriado pelo homem 

(social) quando sua natureza é transformada em obras pela técnica e pelo trabalho do 

homem (social) de maneira a atender às suas necessidades sociais. Assim, a apropria-

ção não depende necessariamente da posse ou da propriedade do espaço que são, 

somente uma condição e, muitas vezes, até mesmo um desvio. 

  Os conceitos de espaço livre, público e privado ligam-se diretamente às rela-

ções sócio-espaciais expressas nas novas configurações e na forma como as pessoas 

relacionam, reafirmando o espaço como o conjunto dos direitos e deveres cívicos, 

sociais e políticos. Sendo assim, compreender a relação público-privada é fundamental 

para entender os acontecimentos urbanos a que a cidade contemporânea está submeti-

da.

O planejamento insurgente avança essa tradição ao abrir a teorização do 

planejamento a outras formas de ação, para incluir não apenas formas 

selecionadas de ação dos cidadãos e de suas organizações sancionadas 

pelos grupos dominantes, as quais designo de espaços de ação convidados; 

mas também as insurreições e insurgências que o Estado e as corporações 

sistematicamente buscam colocar no ostracismo e criminalizar – que desig-

no de espaços de ação inventados (MIRAFTAB, 2016, p. 368).

Embora esses movimentos não ofereçam, de forma alguma, um plano urba-

nístico, suas práticas são fundamentais para obstruir a besta da ganância 

urbana. Essas práticas podem ou não permanecer válidas para outra luta, 

outro tempo e lugar, mas necessitamos inventar novas formas de ação, 

compartilhá-las, criar um repertório, um idioma de planejamento (para usar 

os termos de Ananya Roy) para empurrar os limites da imaginação e evocar 

um futuro alternativo que seja pela justiça espacial (MIRAFTAB, 2016, p. 373).



“a totalidade de vias: ruas e vielas, bulevares e avenidas, largos e praças, 

passeios e esplanadas, cais e pontes, mas também rios e canais, margens e 

praias. Esse conjunto organiza-se em rede a fim de permitir a distribuição e 

a circulação” (PANERAI,  2006, p. 79).

espaço público

2.1 conceituando espaços livres e espaços públicos

  

  De acordo com Guilhermina Castro Silva et. al. (2011) os espaços livres são consi-

derados todas as áreas sem edificação, como as destinadas à circulação, representadas 

pelas ruas, vielas, avenidas, corredores externos, rotatórias, pátios e quintais, além das 

áreas utilizadas para recreação, lazer e estar, como as praças e os parques. Tais espaços 

contribuem para a melhoria da qualidade no ambiente urbano, favorecendo a funcionali-

dade e a melhoria das condições ambientais e sanitárias, e também proporcionam con-

dições de convívio e lazer, além de atributos estéticos ao lugar.   

  Esses espaços livres podem ser classificados em privados e públicos. Os priva-

dos compreendem as áreas de terrenos particulares não ocupadas por edificações mas 

que possuem seu acesso controlado; são esses utilizados para diversos fins (jardins, 

lazer, prática de esportes, etc). Já os espaços livres públicos são aqueles que permitem o 

encontro e o fortalecimentos das relações coletivas; sendo assim de uso comum.

  Para Philippe Panerai (2006), a distinção entre espaços públicos e privados, 

pertence ao campo do direito, o qual toma, segundo as culturas e as épocas, formas 

jurídicas diferentes. O espaço público, além de ter a função de circulação é definido 

como espaço público, aberto e acessível a todos a todo momento, o qual pertence à cole-

tividade. Assim, ele define que o espaço público é: 

  

  Segundo Paulo César da Costa Gomes (2006) pode-se caracterizar os espaços 

públicos como aqueles onde opera a atividade pública, onde há uma co-presença de 

indivíduos. “O espaço público é assim essa mise-en-scène da vida pública, desfile varia-

do de cenas comuns onde nos exercitamos na arte da convivência.” (Gomes, 2006, 

p.164). Essa compreensão se associa a de Lopes (2006, p.137 apud Cruz, 2011, p.02), 

quando define que: 
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  Segundo Luiz Guilherme Rivera de Castro (2013) o espaço público se insere no 

campo da esfera pública, no domínio dos processos políticos, nas relações de poder e 

nas formas que estas assumem na sociedade contemporânea, sendo entendido como o 

lugar por excelência da apropriação e domínio do público. Nos espaços das cidades, na 

mídia ou na internet, é a esfera da cidadania e da expressão política das forças sociais.

O espaço é, não apenas, um suporte físico e social, mas também um código 

cultural. É pelo conceito de territorialidade que se opera o suporte físico. Já o 

suporte social serve de base às redes de interacção social onde o indivíduo 

se coloca face ao outro, tendo em vista a vida em comunidade e a organiza-

ção das suas múltiplas actividades. Deste modo, é através da apropriação 

do espaço público que se definem quer as solidariedades, quer os antago-

nismos, onde o espaço assume o papel de código cultural ao utilizar formas 

simbólicas, designadamente no domínio aquisitivo e de suporte do jogo 

relacional (LOPES, 2006, p.137).

Figura 8. 
Praça Oscar Freire,

São Paulo.
Fonte: zoom.arq.br.

Acesso em 
23, abril, 2017.



um obrigada!  Por outro lado, nem todos os espaços livres são públicos e nem todos os espa-

ços públicos são apropriados e permitem as interações e ligações sociais que fomentam 

as práticas coletivas. É importante destacar ainda que muitas características físicas 

desses espaços, como localização, conforto, instalação e atrativos oferecidos, também 

influenciam no seu uso e nas formas de apropriação. 

  Jordi Borja (2006) afirma que os espaços públicos não são apenas os  projeta-

dos como tais, mas também aqueles de transição: os arredores de uma edificação, de um 

equipamento cultural, de uma zona hospitalar ou de uma zona de universidades. Ainda, 

  Portanto, ocupar os espaços públicos através de práticas sociais tornando-o um 

“lugar coletivo” é fundamental para efetivar a democratização da cidade. A ação de tribos 

urbanas, de movimentos sociais, de grupos sociais com pautas de lutas específicas, vem 

contribuindo para ampliar as formas de apropriação dos espaços públicos à medida que 

suas ações interagem e agregam incentivos aos usos existentes, atraindo pessoas e 

compartilhando vivências, como é o caso do movimento Eco Praça em Natal – objeto de 

estudo deste trabalho.

2.2 novas formas de uso e Apropriação do espaço público

  O espaço público é a realização da vida urbana, da criação de identidade e da 

sociabilização. Manifestar-se e apropriar-se dele, é criar significado e interligar as esfe-

ras entre o público e o privado. Esse ato, seja realizado por uma pessoa, um grupo peque-

no ou por uma manifestação de grupos sociais, culturais e políticos, nada mais é do que 

a inclusão do corpo na cidade saindo do espaço privado de suas casas e conquistado o 

seu direito ao uso.

“podem ter espaços públicos gerados por uma atividade que se desloca; por 

exemplo, já disseram que as pessoas não vão comprar livros e não freqüen-

tam as bibliotecas, então, vamos levar as bibliotecas às pessoas (com biblio-

tecas ambulantes) e estão gerando espaço público mais rico que simples-

mente uma praia onde vai tomar sol” (BORJA, 2006, p.01).
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  Oscar Sobarzo (2006) caracteriza a apropriação como uma privatização do 

espaço público na escala do corpo; e que, mais que local, permite uma relação interesca-

lar, onde o usuário – através do seu corpo – conquista outros limites e espaços além do 

seu espaço pessoal (sua casa, seu trabalho, seu ciclo) e parte para outras escalas - repre-

sentadas pelo espaço público, pelo centro de uma cidade, assim como pela sua trajetória 

no seu caminhar. Segundo este autor,

  

  Portanto, ao apropriar-se de um espaço os usuários marcam e transmitem sua 

identidade a esse lugar. Para Narciso (2009) a apropriação do espaço público,

  Eneida Maria Souza Mendonça (2007) destaca que a apropriação dos espaços 

públicos também é afetada pela difusão do medo, que associado à violência urbana, 

inicialmente vinculada apenas às grandes cidades, chega também no imaginário das 

médias e pequenas cidades. Com o aumento do lazer em ambientes fechados e provi-

dos de segurança privada, os costumes são alterados, repercutindo em mudanças nas 

relações sociais relacionadas aos espaços públicos. Ainda, de acordo com Mendonça:

  

“os espaços públicos e a relação do público e do privado devem ser analisa-

dos e considerados como produtores e como produtos da apropriação, 

criando relações de identidade e de reconhecimento para os seus usuários. 

Na condição de lugares – o calçadão, a praça central, a praça do bairro, a rua 

comercial, a rua de residência, o parque – esses espaços públicos permitem 

analisar a interação público-privado na apropriação pelo uso definido nas 

práticas cotidianas” (SOBARZO, 2006, p.13).

“envolve necessariamente a interação recíproca utente/espaço, na qual o 

utente age no sentido de moldar os lugares segundo suas necessidades e 

desejos e o seu contexto social. Os lugares, em contrapartida, tornam-se 

receptivos. Essa influência mútua entre utente/espaço é a razão pela qual 

as pessoas e os grupos encontram, ou não, sua identidade nos diversos 

lugares em que vivem” (NARCISO, 2009, p. 277).

“ao mesmo tempo em que os espaços públicos permanecem ambientes 

desejados pela população e reivindicados por ela ao poder público, cabe 

reconhecer que convivem com este desejo, de certo modo reprimindo-o ou 

neutralizando-o, uma série de situações controversas relacionadas ao binô-

mio medo – segurança e à difusão de “espaços públicos” de outra natureza, 

como os propiciados pelo uso da internet. Cabe, no entanto, reconhecer a 

existência de outros aspectos que também contribuem de maneira desfavo-

rável às reais apropriações dos espaços públicos, tais como a própria quali-

dade dos espaços públicos, e, portanto, as formas de planejamento e gestão 

sobre estes incidentes”(MENDONÇA, 2007, p.304).



  Sendo o espaço urbano resultado de diversos processos e ações promovidas 

por diferentes indivíduos e grupos sociais, podemos apontar alguns fatores que afetam 

diretamente a forma como esse espaço é usado no novo contexto atual, entre eles des-

tacam-se: as atuais formas de interação via web, a segurança pública, a (má) qualidade 

de equipamentos urbanos como calçadas e iluminação. Esses fatores acabam por 

promover cidades onde o espaço público perde parte de sua importância e se sujeita a 

marginalidade, ou a sua reclusão dentro de muros.

  Assim, Mendonça (2007) afirma que a forma do ambiente urbano se relaciona 

aos interesses e esforços sociais e econômicos. As apropriações adaptam-se tanto às 

possibilidades de uso já indicadas no ambiente construído, como criam novas possibili-

dades de acordo com as necessidades imediatas dos usuários e das suas insatisfações.   

É nesse sentido que o as intervenções temporárias movidas pelo chamado urbanismo 

tático mesclam os anseios e as necessidades já previamente determinadas num dito 

espaço para modificá-lo e assim, ao apropriar-se deste, dar-lhe um significado e uma 

nova expressão. Nessa perspectiva as apropriações “podem indicar criatividade, capaci-

dade de melhor aproveitamento das infraestruturas públicas e fornecer subsídios que 

alimentem o projeto e a construção futura de ambientes desta natureza” (MENDONÇA, 

2007, p.297).

   É importante pensar a apropriação como uma conquista dos espaços, desde as 

pequenas áreas públicas, frações de bairros, bairros inteiros ou até uma praça. E essa 

experiência, criadora de pertencimento e reconhecimento, deve ser pensada coletiva-

mente e democraticamente buscando sempre espaços que promovam o bem estar de 

forma igualitária e novas maneiras de conectar os indivíduos e a cidade.

2.3 Prática social no espaço público: o uso das praças 

  Praça, do grego plateia; do latim, platea. Lugar público cercado por edifícios, 

ruas e outros espaços edificados ou abertos. Área pública sem construções, dentro de 

uma cidade. As praças são, por excelência, o espaço público mais dotado de significado 

na cidade; seja pela centralidade de sua localização, pela importância no cenário político 

em aglomerar pessoas, como também na sua, quase sempre, proximidade com edifica-

ções e elementos de referência para a população.
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 Segundo Mendonça (2007) praças são espaços livres públicos, com função de 

convívio social, inseridos na malha urbana como elemento organizador da circulação e 

de amenização pública, com área equivalente à da quadra, geralmente contendo expres-

siva cobertura vegetal, mobiliário lúdico, canteiros e bancos. 

  Segundo Júnia Marques Caldeira (2007) o espaço urbano precursor das praças 

foram o Ágora Grega e o Fórum Romano: espaços abertos, normalmente delimitados por 

um mercado, nos quais se praticava a democracia direta através discussão e debate 

entre os cidadãos. Eram, portanto, o locus publicci da vida citadina, onde os civitas se 

faziam presentes e exerciam a sua cidadania. A autora destaca que:

  O Ágora e o Fórum representaram o lugar da vida coletiva nas civilizações anti-

gas da Grécia e Roma, traço que se manteve até os dias atuais nas praças públicas. “Na 

condição de nó, centro vital da cidade, esses espaços mantiveram-se presentes na estru-

tura das cidades ocidentais, constituindo-se como verdadeiros centros da vida social” 

(CALDEIRA, 2007, p. 22).

   De acordo com Camillo Sitte (1992) a praça medieval representou o espaço de 

interação social e a sua configuração espacial definiu-se pelo contraste do vazio com a 

densa paisagem e se constituiu sob diversas formas e funções:  praças de mercado, 

praça da igreja, praça cívica, praça de entrada, praça central, ou mesmo conjunto de 

praças.

  Richard Sennett (2003) afirma que a praça surge como um dos elementos que 

organizam o espaço urbano, redefinindo os papéis sociais. Posteriormente, a partir do 

séc. XIX, ela passa a ser redefinida em função da concepção de cidade moderna, pois, 

como afirma Maria Stella M. Bresciani (1993) é na primeira metade do séc. XIX que as 

cidades "associadas à ideia de modernidade [...] são problematizadas em questão 

urbana, concebidas como um espaço de tensões empíricas e conceituais, concepção 

que perdura na formulação do paradigma que orienta o conhecimento e a vivência nas 

cidades contemporâneas".  

“esse conjunto formava o centro político-social da cidade e sua configura-

ção reforçava esse simbolismo. Estrategicamente situado, podia ser visuali-

zado por toda a comunidade e representava um imenso vazio cercado por 

edifícios institucionais, sagrados, e comerciais. A percepção desse espaço 

não representava apenas a oposição ao espaço privado. Sua concepção 

legitimava uma função estética a uma prática citadina primordial. Essa praça 

representava o lugar do domínio político” (CALDEIRA, 2007, p.17).
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“essas intervenções modificam e transformam a configuração urbana das 

cidades. O modelo da rua tradicional é substituído por um sistema de circu-

lação de fluxo contínuo. Novos elementos urbanos surgem para compor um 

repertório de signos. A praça assume o papel de elemento de composição 

do sistema viário – lugar de passagem, entroncamento, carrefour, rond-

-points” (CALDEIRA, 2007, p. 33).

O desenvolvimento da burguesia mercantil e intelectual promove uma rees-

truturação no sentido da vida pública, a praça e a rua perdem força como 

símbolos de espaços públicos. Teatros, bares e cafés tornam-se alternativas 

a espaços de sociabilidade e firmam-se como instituições no imaginário da 

sociedade burguesa. A cidade, com as suas galerias, boulevards e jardins, 

torna-se o espaço de afirmação de uma burguesia ascendente (CALDEIRA, 

2007, p.30).
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  De acordo com Caldeira (2007) é a partir do séc. XIX que surge mudança estru-

tural na escala da cidade influenciada pelo crescimento acelerado da cidade que exigia 

que as intervenções urbanas fossem abrangentes e não restritas a pontos ou frações 

territoriais específicas. Com o advento da modernidade, a praça transforma-se em um 

espaço opaco em meio aos automóveis e edificações que não levam em consideração a 

cidade ao nível da escala humana. “A cidade moderna deveria refletir o avanço tecnológi-

co propiciado pelo desenvolvimento industrial” (CALDEIRA, 2007, p. 31).  Portanto,

  Com o Renascimento as praças passam a tomar uma maior importância estéti-

ca, principalmente pelas transformações urbanas e sociais ligadas à prática do mercanti-

lismo, ao crescimento das cidades e o surgimento da burguesia. “A praça adquire a 

função de elemento estruturante do desenho urbano, definido por uma rígida geometria” 

(CALDEIRA, 2007, p.27).

  Caldeira (2007) afirma que a praça adquire um local privilegiado na cidade, 

sobretudo pela sua multifuncionalidade e pela sua qualidade estética, quase sempre 

privilegiadas em seu projeto; além disso, são alvo central dos debates que envolvem a 

cena urbana contemporânea. A praça é capaz de se modificar e se adaptar às transfor-

mações das cidades e isso fez com que ela adquirisse uma diversidade de formas e fun-

ções, sem perder sua essência como espaço coletivo. Contudo, segundo afirma ainda 

Caldeira (2007), é a partir do século XVIII que a vida pública e a privada começam a se 

modificar:
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  No caso mais específico das praças brasileiras, Caldeira (2007) afirma que 

estas constituíram duas formas originárias: uma, nas aldeias indígenas, e outra nas vilas 

e cidades; cujos conceitos se entrelaçaram após a descoberta dos portugueses.  “Nesse 

contexto, a ordenação espacial indígena aparece subjugada à lógica de organização 

espacial portuguesa, restringindo-se gradativamente” (CALDEIRA, 2007, p.57). Assim:

  
  No que diz respeito a classificação das praças, os autores Fabio Robba e Silvio 

Soares Macedo (2002) destacam que as praças podem ser classificados em quatro 

tipos:  a Praça Jardim, sendo espaços nos quais a contemplação das espécies vegetais, 

o contato com a natureza e a circulação são priorizados; a Praça Seca, que são os largos 

históricos ou espaços que suportam intensa circulação de pedestres; a Praça Azul, 

praças na qual a água possui papel de destaque; e Praça Amarela, aquelas nas praias em 

geral. 

  Diferente da classificação anterior, que prioriza o aspecto paisagístico, Ferdi-

nando de Moura Rodrigues (2001) admite esses espaços sob a ótica geométrica e estéti-

ca, admitindo assim as seguintes classificações: quanto à forma em circular ou poligo-

nal; quanto à sua relação com o entorno em nuclear ou linear; quanto à relação entre 

seus próprios espaços internos em inteira, fracionada ou envolvente; e com relação ao 

porte – gabarito – das suas edificações lindeiras, em alto, médio ou baixo gabarito.

  Segundo Rodrigues (2001) a praça circular pelo seu formato apresenta alta 

capacidade de coesão com os espaços de entorno; a praça poligonal pode ser regular ou 

irregular, e proporciona ao usuário uma imediata percepção de direções em sua relação 

com os espaços do entorno; a praça nuclear é centralizada em relação à área urbana e 

possui forte capacidade agregadora das edificações do entorno; e, a praça linear é 

aquela onde há o predomínio de uma das suas dimensões cuja capacidade agregadora 

do entorno é apenas bilateral.

“Na construção do Brasil urbano, a praça comparece segundo o conceito 

vitruviano de centro político-administrativo – local propício à implantação 

dos principais edifícios da cidade, ponto de encontro, local de trocas comer-

ciais e de manifestações, porém concretizadas a partir da cultura urbana 

portuguesa” (CALDEIRA, 2007, p.57).



O espaço público urbano praça, portador de símbolos, mítico, que congrega 

o imaginário e o real, marco arquitetônico e local de ação, palco de transfor-

mações históricas e sócio-culturais, é fundamental para a cidade e seus 

cidadãos. Local de convívio social, por excelência, esse espaço existente há 

milênios, utilizado por civilizações de distintas maneiras, jamais deixou de 

exercer a sua mais importante função, a de integração e sociabilidade da 

população de um município (DIZERÓ, 2006, p.7).

  Na relação estabelecida entre a praça e o seu entorno, Rodrigues (2001) consi-

dera a análise das fachadas como fundamental para o entendimento da comunicação 

entre espaço interior e espaço exterior urbano, entre o privado e o público. Assim, ele 

admite esse estudo através do grau de acessibilidade – o olhar de fora para dentro e de 

dentro para fora - das fachadas e o define em três níveis: acessos reservados, restritos e 

livres.

  Na acessibilidade reservada a fachada se apresenta apenas com a abertura de 

entrada e sem vistas exterior x interior; assim, nota-se um maior predomínio de cheios 

sobre vazios. No caso do acesso restrito, a fachada possui uma acentuação simbólica de 

abertura principal; existe assim um controle – feito através de elementos como escadas, 

biombos – do verdadeiro acesso, impossibilitando a real visão do interior. E, nos casos 

de acessibilidade livre, bastante comum em comércios, sua fachada pelo predomínio de 

vazios, demonstrando um livre acesso.  

  Pois bem, as praças rompem com a relação público-privado / casa-rua, ao se 

tornarem principais pontos de encontro e das ações do cotidiano – sejam de passagem, 

de meditação, de encontros ou de apreciação da paisagem. Ainda, trazem em si uma 

simbologia única transposta em cada um dos seus elementos, como afirma Joselle 

Davanço Dizeró (2006):

  Segundo este autor inúmeras praças antigas de cidades interioranas sofreram 

modernizações e, ao excluírem elementos simbólicos e históricos, passaram a convergir 

com a memória dos habitantes e vaguear no espaço coletivo da cidade. Também, o des-

caso do poder público e a divergência entre projeto e aspirações da comunidade, fazem 

com que as novas praças não sejam exatamente locais onde a população crie laços 

afetivos.  Assim, sejam antigos espaços modificados ou novas propostas, as praças 

acabam por se tornarem espaços marginalizados, onde a realização de práticas ilegais - 

uso de drogas, prostituição, vandalismo – afastam a sociedade desses locais e torna-os 

estigmatizados.
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  Contudo, políticas de intervenções urbanas aliadas a ações dos  movimentos 

sociais, passam a retomar o uso das praças como forma de ressignificação das cidades. 

“Essa tendência de intervenção pontual parece alinhar as propostas urbanas contempo-

râneas, caracterizando-se como uma reação aos grandes planos urbanos paradigmáti-

cos do séc. XX” (CALDEIRA, 2007, p.35). 

  Esses espaços, mesmo sofrendo modificações ao longo da evolução das cida-

des e perdendo parte do seu valor como elemento urbano de “convivência social”, confi-

guram-se como oásis verdes de grande importância para a qualidade e conforto ambien-

tal da cidade, proporcionando assim, áreas arborizadas que contribuem não só para a 

qualidade da paisagem – visualmente – como também ambientalmente. 

  Segundo Valéria Lima e Margarete Cristiane de C. T. Amorim (2006),

  Reivindicar e reinventar o uso das praças é retomar o significado do espaço 

público. Seja através de novas formas de interação, da ocupação e apropriação desses 

lugares, ou pela simples reação de valorização, trazer a vida coletiva de volta às praças 

públicas é garantir um uso mais democrático da cidade. “Caminhar nesta direção é 

essencial para compreender uma noção de espaço produzida por uma complexa rede 

onde estão inscritos planos de experiências individuais e coletivas, os quais constituem-

-se por um processo expressivo e carregam em si possibilidades de traçar novos dese-

nhos e novas cartografias do espaço” (JUNIOR e BATISTA, 2015, p.26). 

  

“as áreas verdes são importantes para a qualidade ambiental das cidades, já 

que assumem um papel de equilíbrio entre o espaço modificado para o 

assentamento urbano e o meio ambiente. [...] A falta de arborização, por 

exemplo, pode trazer desconforto térmico e possíveis alterações no micro-

clima, e como essas áreas também assumem papel de lazer e recreação da 

população, a falta desses espaços interfere na qualidade de vida desta” 

(SILVA e AMORIM,  2006, p.69),



2.4 qualidade no espaço público e urbanidade

  Pressupomos que um bom espaço público é aquele que garante às pessoas 

uma boa qualidade física e ambiental, proporciona um convívio agradável e seguro, 

promove a interação de diferentes grupos, assim como se relaciona com os demais 

espaços da cidade de modo a fornecer a estas as mesmas qualidades, estimulando a 

participação (ou retorno) das pessoas à vida urbana. À qualidade física que caracteriza 

um espaço público e se ele está realmente cumprindo o seu papel perante à cidade e às 

pessoas, tratamos por urbanidade. 

  Para Frederico de Holanda (2010) a urbanidade se refere tanto à cidade enquan-

to realidade física como também a qualidade dos seus espaços públicos. Para florescer, 

urbanidade necessita de elementos arquitetônicos e urbanos com determinados atribu-

tos - espaço público bem definido, forte proximidade entre edifícios, permeabilidade 

entre espaço interno e externo, continuidade e alta densidade do tecido urbano.

  De acordo com Douglas Aguiar (2012) a urbanidade é composta por algo que 

vem da cidade, da rua, do edifício e que é apropriado, em maior ou menor grau, pelo 

corpo, individual e coletivo. A sua existência dependerá do modo de apropriação da situ-

ação pelas pessoas, seja na escala do edifício, seja na escala da cidade. Ou seja, a urba-

nidade está no modo como essa relação espaço/corpo se materializa. 

  Romulo Kafta (2012) em artigo intitulado “Impressões digitais da urbanidade” 

constante do livro Urbanidades, admite que a urbanidade é proposta como uma relação 

virtuosa entre pessoas no meio urbano, onde este participaria de duas formas: como 

suporte das práticas interpessoais e como resultado de práticas virtuosas na sua própria 

produção. “O meio urbano teria potencial para facilitar ou inibir práticas interpessoais 

virtuosas; ou seria o testemunho de práticas virtuosas do passado e expostas no presen-

te” (KAFTA, 2012, pg.24).

  Em seu livro “Morte e Vida das grandes cidades” Jane Jacobs (2014) não aborda 

exatamente o conceito de urbanidade, mas destaca alguns elementos fundamentais 

para o bom funcionamento da cidade e a garantia da vitalidade urbana. 
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  Segundo ela a vitalidade urbana está na diversidade dos usos dos edifícios a 

sua volta, nos seus parques e praças e nas ruas e calçadas vigiadas constantemente 

pela presença de pessoas - vigilância cidadã. Assim, a partir do contato direto entre as 

pessoas e a cidade, qualidades como segurança, conforto e sentimento de vizinhança 

passam a surgir. Estas qualidades, por sua vez, se relacionam diretamente ao grau de 

urbanidade que um espaço, um bairro ou uma cidade pode ter. Temos assim, que a vitali-

dade urbana é uma das condições para que aconteça a urbanidade.

  Jacobs (2014) argumenta ainda que a vitalidade também está relacionada a 

diversidade urbana, associando a esta ideia quatro premissas indispensáveis: os bairros 

devem atender a mais de uma função principal, garantindo assim a presença de pessoas 

saindo de suas casas em horários diferentes; a maioria das quadras deve ser curta; os 

bairros devem ter uma combinação de edifícios com idades e estados de conservação 

variados; e deve haver densidade suficientemente alta de pessoas morando e se utili-

zando dos equipamentos desse espaço.

  

  

Figura 9. Teikyo Heisei University Nakano.
Fonte: s-onsite.com.
Acesso em 23, abril, 2017.



  Para Rafael Koury (2015) a ideia de vitalidade urbana procura sintetizar o con-

junto de qualidades de um assentamento no qual as pessoas apreciem estar, geralmen-

te, concentrador de múltiplas atividades e relações econômica. Jane Jacobs (2014) 

assume uma interpretação de “vitalidade” voltada para a interação social, a diversidade 

de usos e a "qualidade vibrante dos lugares".

 Para Douglas Aguiar (2012) mesmo a vitalidade e a urbanidade sendo condições 

distintas, são igualmente indicadas pela presença de pessoas no espaço público, espe-

cialmente quando essa co-presença é efetivada por pessoas com diferente poder de 

compra, etnia e religião. Assim, estando a urbanidade ligada à cidade, independente de 

existir vitalidade ou não, ela se apresenta como a relação direta entre as pessoas e o uso 

das ruas.

  Do ponto de vista de Jan Gehl (2015) uma boa cidade e bons espaços públicos 

devem ser pensados ao nível dos olhos das pessoas. Ou seja, na escala humana. Elas 

devem ter boas áreas para pedestres, convidando-os a percorrer as ruas a pé. E assim 

como admite Jacobs (2014), é esse ato de caminhar e usar o espaço público que garante 

a vida na cidade e o aumento do sentimento de segurança. Assim, Gehl (2015) afirma 

que, 

  Nessa linha de raciocínio, qualquer espaço da cidade – parques, praças, ruas, 

calçadas – se torna local de encontros casuais. “Sustentabilidade social, segurança, con-

fiança, democracia e liberdade de expressão são conceitos-chave para descrever as 

perspectivas da sociedade vinculadas a cidade como local de encontro.” (GEHL, 2015, 

p.29)

  

  

“a conclusão de que se oferecido um melhor espaço urbano o uso irá 

aumentar é aparentemente válida para os espaços públicos de grandes 

cidades. [...] O planejamento físico pode influenciar imensamente o padrão 

de uso em regiões e áreas urbanas especificas. O fato de as pessoas serem 

atraídas para caminhar e permanecer no espaço da cidade é muito mais 

uma questão de se trabalhar cuidadosamente com a dimensão humana e 

lançar um convite tentador” (GEHL, 2010, p.17).
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  Gehl (2015) define doze critérios para a qualidade dos espaços públicos afim de 

garantir que os espaços possam oferecer conforto e atrair pessoas, são eles: proteção 

aos pedestres, ambiente público cheio de vida e de pessoas garantindo assim a segu-

rança das ruas; proteção contra experiências sensoriais desconfortáveis (chuva, frio, 

poluição, barulho), oportunidades para caminhar, para permanecer, sentar, ver, ouvir, 

conversar e praticar atividades físicas; edifícios e espaços projetados na escala humana, 

oportunidades para aproveitar os aspectos positivos do clima e boas experiências sen-

soriais.

  Nessa perspectiva, dentro das condições de cidades para pessoas destacadas 

por Jane Jacobs (2014) e Jan Gehl (2015), os espaços públicos e a apropriação destes 

merecem grande relevância ao se estudar como essas áreas transformam a cidade e o 

que as tornam cenário para as intervenções urbanas que potencializam à reconquista do 

espaço público, através de práticas que garantam uma maior urbanidade e vitalidade 

para os lugares.

  



I momento: percursos teóricos

Capitulo 3 
Práticas de resistência

na cidade contemporânea.
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Figura 10. Ocupe Estelita.
Fonte: http://revistagambiarra.com.br/-
site/ocupacoes-mostram-protago-
nismo-cidadao-pelo-direito-a-cidade/
Acesso em 23, abril, 2017.
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  Os capítulos que se seguem refletem e exemplificam, através de casos de inter-

venções temporárias na cidade contemporânea, uma nova forma de apropriação do 

espaço público que consiste em ocupar de forma irregular e temporária um espaço antes 

obsoleto. E assim, é através das demandas de diferentes grupos sociais - movimentos 

populares, comitês, ongs, grupos isolados, vizinhanças de bairros - que esses movimen-

tos são postos em prática reivindicando o espaço público como lugar de expressão cole-

tiva, de contato e socialização.

  A sociedade atual vive em processo de transformação - as novas tecnologias, as 

novas divisões da cidade, os novos lugares; e com isso, surgem novas maneiras de se 

viver o espaço público e de produção da cidade. Os espaços públicos passam a ser 

apenas passagens, onde os grandes edifícios fechados, que abrigam diversas atividades 

modificando assim a noção de tempo, adquirem valor e transformam-se em pseudo-lu-

gares, os não-lugares, e a experiência corporal nas ruas, essencial a democracia, se 

perde e se configura às margens desses espaços criados. 

  Segundo Zygmunt Bauman (2002) o público encontra-se colonizado pelo priva-

do, limitando-se a curiosidade pela vida privada ou pela vida de figuras públicas; assim a 

arte da vida pública se reduz a exibição pública de assuntos privados e a confissões 

públicas de sentimentos privados. Os temas públicos que resistem a essa redução se 

transformam em algo incompreensível.

  É nesse contexto de cidade que a ocupação de áreas subutilizadas, de galpões 

abandonados, dos subúrbios, das medianeiras, do espaço público esquecido, torna-se 

revolucionário. Uma vez que assumem o espaço urbano, essas ocupações – temporárias 

ou não – adquirem significado e atraem os olhares dos transeuntes, ganhando corpo 

através da participação coletiva. Segundo Alessandra Olivi:

  

A transformação destes espaços abandonados temporariamente - um 

antigo pomar, uma antiga prisão ou um ex mercado - em "espaços públicos 

insurgentes" renova a prática e dimensão discursiva do espaço urbano, 

desafiando formas e significados convencionais. Neste sentido, a natureza 

do espaço em si funciona como um projeto de incubadora de resistência, 

regenerando o compromisso do habitante com o espaço urbano e resultan-

do funcionalmente para o renascimento da dimensão coletiva e da comuni-

dade na cidade contemporânea (OLIVI, 2012, p.9, tradução nossa).



  Desse modo, Olivi (2012) afirma que esses agrupamentos remodelam a cidade 

com base nas suas necessidades, introduzindo e legitimando novas práticas, encontran-

do motivação para empreender práticas coletivas que restituem o urbano, negando as 

lógicas sócio espaciais orientadas pelo mercado e pela sociedade de consumo. Essas 

intervenções, identificadas como espaços de resistência modificam o espaço público e 

passam a imprimir uma nova identidade e um significado a ele.

  Adriana Sansão Fontes (2014) analisa as intervenções temporárias na cidade 

como intensificadoras dos atributos físicos do espaço público, que acabam por gerar 

uma maior amabilidade a esses espaços. Termo ao qual a autora denomina como a cria-

ção de vínculos entre a pessoa e o espaço; uma qualidade física e social que é resultado 

da soma do contexto físico e do social que se unem através da presença da intervenção 

temporária. “Ao mesmo tempo em que a intervenção interage com as pessoas, faz 

também com que estas interajam entre si, aproximando-as, vitalizando os espaços e 

dando origem a um novo ciclo que se auto alimenta” (FONTES, 2014, p.15).

  Segundo Fontes (2014), devido a espontaneidade e informalidade, essas inter-

venções tem o intuito de resistir à normatização dos padrões de comportamento públi-

co, desafiando as regras vigentes, e, através do seu caráter lúdico revelar e recuperar 

uma dimensão ativa nos lugares da cidade. Para a autora:

  É importante destacar que as intervenções temporárias, a partir do momento 

que inserem os corpos na cidade, ativam não lugares e conquistam o espaço, deixam 

rastros. As marcas – materiais ou imateriais - deixadas por essas ações acabam por 

oficializar determinados espaços, criar lugares, chamar a atenção de outras pessoas e 

outros grupos, e em alguns casos, fomentar a criação de outros movimentos de ocupa-

ção. Assim, Fontes argumenta que:

Estes modos temporais de ocupação do espaço público para distintas 

atividades revelam habilidades subjetivas na tarefa de reconquistar o 

espaço público frente à pressão institucional à qual está submetido, tornan-

do-se o post-it um sensor da qualidade urbana latente, de um espaço aberto 

a dinâmicas diferentes e não invasivas (FONTES, 2014, p.24).

Capitulo 3

51



Capitulo 3

52

Usos e ocupações temporárias são vistos no atual debate, portanto, como 

ferramentas de potencialização, revelando novas possibilidades dos espa-

ços. Atuam na forma de auto-observadores da sociedade, uma vez que, por 

estarem à margem do planejamento das cidades, ocupam ou se apropriam 

de áreas que por alguma razão estão vazias. Logo, observam as relações 

sociais e exploram nichos, apresentando-se muitas vezes como alternati-

vas, como potência e como forma de movimento para a revitalização das 

áreas residuais e dos espaços ociosos da cidade, movimento inclusive com 

potencial elástico, que permite o contínuo fazer e desfazer (FONTES, 2014, 

p.27).

  Esses movimentos de reconquista do espaço através da formação coletiva nos 

remetem à discussão da importância do uso do espaço público para a sociedade e a 

necessidade de novas maneiras de reinventar lugares. A cidade passa a ser palco de 

apropriações espontâneas, intervenções de arte pública, musicalidade, eventos culturais 

diversos; desencadeando assim possibilidades transformadoras do cotidiano. 

  O Forat de la vergonya, em Barcelona na Espanha, e o caso do Ocupe o Largo da 

Batata, em Pinheiros, São Paulo (mostrados nos próximos capítulos); são dois casos 

onde a ocupação e reconquista de um espaço público estavam diretamente ligadas ao 

trabalho coletivo e a uma gestão horizontal. Apesar dos diferentes desfechos e políticas 

locais, os dois exemplos trazem na participação popular e na criação de atrativos, uma 

nova perspectiva a espaços que estavam por perder os seus significados.

3.1 o caso do forat de la vergoenya  em Barcelona, espanha  

  Localizado em Barcelona, na Espanha (figura 11), mais precisamente no bairro de 

Sant Pere¹ , o Forat de la vergonya é um parque autossustentável construído pelos mora-

dores do bairro, que nasceu de uma luta contra o mercado imobiliário e hoje, é um forte 

exemplo de como o movimento coletivo e o ato de ocupar um espaço antes abandona-

do, ressignifica o valor simbólico do espaço público e de uma comunidade.

  
¹ De acordo com o blog Terristory, Sant Pere é um bairro marcado por vários coletivos de imigrantes e traba-
lhadores que chegaram a Espanha em busca de uma nova vida. É um bairro marcado por fortes lutas e 
reinvindicações por melhorias urbanas. 
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  De acordo com o blog Terristory² em 2000, a Câmara Municipal de Barcelona 

iniciou ações de reabilitação para os bairros de Sant Pere e Santa Caterina. Em 2004 foi 

aprovada uma ajuda de 14,6 milhões de euros, o qual seria destinado a melhorar a área 

urbana e reativar a economia social desses bairros, através da promoção de espaços 

públicos, fornecendo-lhes equipamentos de uso coletivo. Porém, o Forat de la vergonya 

(figura 12), que originalmente havia sido planejado como área verde, foi reduzido a um 

estacionamento privado.

  A partir daí, e neste local, os vizinhos começaram a se mover para intervir e 

opinar sobre os projetos para a área. Assim, o Forat de la vergonya, surgiu como uma 

resistência, nascido na luta e contra a especulação imobiliária no bairro. Através da 

construção de um oásis verde no meio da cidade, com árvores frutíferas, uma horta 

comunitária, mobiliários, um palco para shows, quadra de futebol e basquete; o Forat de 

la vergonya tornou-se um espaço a ser praticado pelas pessoas, um lugar de sociabilida-

de, de reunião, de multiculturalismo, de coletividade. 

² Blog terristory. Disponível em: http://www.terristory.altervista.org/>. Acesso em 13 dezembro. 2016.

Catalunha

Barcelona

Figura 11. Localização de Barcelona.
Fonte: Produzido pela autora, 15 de abril 
de 2017.
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  Segundo o blog El huerto urbano comunitário del forat³ , o Forat de la vergonya 

é um espaço de auto-gestão, por e para a comunidade. Um recurso gratuito de cultivo 

ecológico, vivo e comunitário. Que tem como desejos fomentar relações e o interesse 

por boas práticas para o meio ambiente, jardinagem e agricultura ecológica. Os partici-

pantes da horta comunitária trabalham juntos, se reunindo e trocando conhecimento, 

aprendendo uns com os outros.

  De acordo com Miriam Hermi Zaar (2013) o Forat funcionou como um espaço 

comunitário que tinha por objetivo a troca de respeito, cultura e também discutir a ques-

tão ambiental. Através da prática de hortas urbanas, as pessoas promoviam conversas 

de conscientização e organizavam cursos de cultivo, compostagem, entre outras práti-

cas ligadas a agricultura familiar.  

  Segundo Manuel Delgado Ruiz (2006) no seu artigo El forat de la vergonya  na 

sua coluna no website El País  a operação imobiliária não funcionou devido à resistência 

dos habitantes que se apropriaram de um espaço que consideravam deles e ao criarem 

espaços de convívio, atraíram os olhares das pessoas e hoje o Forat é um espaço público 

de excelência usado por pessoas de várias idades. O autor destaca que:

 ³ El forat de la vergonya por Manuel Delgado. 
 El país. Disponível em: http://elpais.com/diario/2006/10/10/catalunya/1160442449_850215.html. 
Acesso em: 12 de março de 2017.
   El País. O jornal Global. Disponível em: http://brasil.elpais.com/. Acesso em: 12 de março de 2017.Blog El 
huerto urbano comunitário del forat. Disponível em: http://lhortetdelforat.blogspot.com.br/. Acesso em 13 
dezembro. 2016.
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Figura 12. Localização 
de Forat de La Vergonya.
Fonte: Produzido pela autora, 15 de 
abril de 2017.
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  A ocupação da área do Forat de la vergonya e o insulto de um urbanismo tático 

e coletivo que funcionou perante à uma proposta de cidade moderna e limpeza social, se 

converteu rapidamente em um símbolo de luta contra o poder público e a especulação 

imobiliária, desencadeando assim diversos conflitos entre os moradores e a Câmara 

Municipal. 

  Para Manuel Delgado em artigo intitulado “El Forat de la Vergonya y el mito 

romántico del anarquismo catalán” e publicado no seu blog oficial  o Forat é um exemplo 

de resistência coletiva aos efeitos sociais e urbanísticos da depreciação causada pelo 

capitalismo, que culminou na criação informal de um campo de desenho urbano à servi-

ço dos próprios interesses das pessoas. Segundo ele o Forat,

  De acordo com Andrés Di Masso e María del Carmen Peñaranda (2013) em 

2007 o Forat de la vergonya, após inúmeros conflitos, foi substituído por uma praça nos 

moldes urbanísticos estabelecidos pela Câmara Municipal e uma edificação de suporte 

– uma espécie de espaço multiuso, denominada de Pou de la Figuera. 

“alí se podia ver sempre pessoas de todas as idades girando a praça e a 

convertendo em um lugar de sociabilidade que, além disso, representavam a 

personificação de um verdadeiro multiculturalismo, não o dos projetos 

oficiais, mas sim os de seres humanos de carne e osso que finalmente 

encontravam um lugar para se encontrar. Não surpreendentemente, o lugar 

tinha sido consagrado como a praça principal da vizinhança, e assim estabe-

lecido na fala de sua última grande festa de abertura” (DELGADO, 2006, s.p, 

tradução nossa).

6

“é o que nossas autoridades pareciam incapazes de suportar: a de que teria 

surgido espontaneamente toda uma experiência emocionante de auto-ges-

tão, um exemplo interessante de como os moradores de um bairro poderiam 

gerar, sem autorização, cenários para a vida cotidiana por trás de uma 

cidade insaciável que monitorava absolutamente tudo e só tolerava as 

formas de estar no espaço urbano aprovadas previamente por seus técnicos 

em especialistas de cidadania e de coexistência. Não se podia tolerar um 

espaço público que foi realmente público; ou seja do público” (DELGADO, 

2006, s.p, tradução nossa).

   Blog Manuel Delgado Ruiz. Disponível em: http://manueldelgadoruiz.blogspot.com.br/2012/10/el-forat-
-de-la-vergonya-y-el-mito.html. Acesso em: 12 de março de 2017.
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Figura 13. Forat de La Vergonya.
Adaptado por Manuela Carvalho.
Fonte: http://www.freibeuter-reisen.or-
g / e l - b o r n - g e s c h i c h t e - e i n e s - s t a -
dtviertels/
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  Através do site oficial El Casal de Barri Pou de la Figuera  a espaço antes deno-

minado Forat de la vergonya, funciona como um equipamento público gerido pela Fede-

ració Casc Antic Gestió Comunitària e que funciona de forma comunitária com a ajuda 

dos moradores vizinhos e grupos ativistas, já ligados às ocupações realizadas no Forat. 

  De acordo com a página oficial El Casal de Barri Pou de la Figuera, esse espaço 

tem por objetivos: servir de suporte às iniciativas vizinhas e de grupos diversos através 

das atividades desenvolvidas nesse equipamento; detecção de novos movimentos 

associativos informais para promover interações; igualdade, autonomia, compromisso 

com a vizinhança; promover a interação diferentes grupos; estimular e gerar iniciativas 

sociais e na área cultural; e fornecer todas as atividades de uma forma aberta e livre.

  Também, na sua página oficial, são divulgadas as atividades periódicas assim 

como a obtenção de informações e inscrições de propostas abertas a todas as pessoas 

que se interessarem em promover algum curso, oficina, exposição. Atividades como aula 

de dança, expressões teatrais, ioga, aulas de pintura, exposições, são distribuídas no 

espaço interno – sala gran, sala petita, oficina; enquanto a horta, feiras veganas, entre 

outras atividades, ficam ao ar livre. 

 De acordo com o blog oficial L'Hortet del Forat   a horta comunitária do Forat fun-

ciona como um recurso autogestionado e gratuito que busca difundir as práticas relacio-

nadas a preservação do meio ambiente e agricultura familiar, através da horta urbana 

movida por uma jornada de trabalho livre, aberta, comunitária e agendada através das 

redes sociais.  O Forat de la vergonya nos mostra um caso bem sucedido de como a 

mobilização social e o trabalho coletivo, consciente e organizado, conseguiram barrar 

um projeto de especulação imobiliária e gentrificação, através de práticas simples de 

gestão coletiva, hortas urbanas, ocupação do espaço público e difusão de cultura. 

  

  El Casal de Barri Pou de la Figuera. Disponível em:< http://casalpoudelafiguera.net/>. Acesso em: 25 
março 2017.
  L'Hortet del Forat. Taller de bombas de semillas y Guerrilla Hortícola en la Plaza del Forat. Barcelona: 10 
março 2017. Disponível em:<http://lhortetdelforat.blogspot.com.br/>. Acesso em: 25 março 2017.
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 3.2 o caso do largo da batata em são Paulo, brasil 

  O Largo da Batata é um logradouro público localizado no distrito de Pinheiros, 

na cidade de São Paulo (figura 14). Situa-se na confluência da avenida Brigadeiro Faria 

Lima e das ruas dos Pinheiros, Teodoro Sampaio, Cardeal Arcoverde, Baltazar Carrasco, 

Martim Carrasco, Chopin Tavares de Lima e Fernão Dias (figura 6). O Largo foi um impor-

tante entreposto comercial, de extrema relevância histórica para o Brasil e, em especial, 

para a capital paulista.

Brasil São Paulo São Paulo 
Capital Pinheiros

Figura 14. Localização de Pinheiros.
Fonte: Produzido pela autora, 15 de abril 
de 2017.

  Segundo a página oficial do movimento “A batata precisa de você”  a área do 

Largo (figura 15) é bastante rica em diversidade e um dos territórios habitados mais anti-

gos de São Paulo -  local de destino da imigração japonesa e migração nordestina, de 

forte tradição comercial. Na gestão de Paulo Maluf, em 1997, o Largo começa a passar 

pela “Operação Urbana Faria Lima”, onde, junto com a área da Nova Faria Lima e do Mer-

cado de Pinheiros até o Rio Pinheiros, iriam ser padronizados aos moldes da Avenida 

Faria Lima – conhecida como a segunda Avenida Paulista e marcada por ser a sede de 

grandes instituições corporativas e financeiras.

  A batata precisa de você. Disponível em: http://largodabatata.com.br/a-batata-precisa-de-voce/. Acesso 
em 13 de março de 2017.
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   Conforme a página oficial do movimento “A batata precisa de você”  as ações 

foram surgindo a partir de mobilizações por moradores e frequentadores do Largo da 

Batata, que, dispostos a transformar o espaço, buscaram realizar ações reguladoras da 

ocupação do largo a fim de torna-lo não só um local de passagem. As ações se iniciaram 

em janeiro de 2014 e alcançaram bons resultados ao evidenciarem o potencial de um 

espaço árido e reivindicarem uma estrutura permanente que melhorasse a qualidade do 

Largo como espaço público.

  Após dez anos de Operação Urbana, de um investimento de 150 milhões e da 

alteração completa das dinâmicas locais – entre elas, a criação de um grande emaranha-

do de pontos terminais de ônibus – o Largo da Batata, que antes era vivo pelo fluxo 

intenso de pessoas e o comércio ambulante, passa a ser um espaço mórbido, sem vida, 

sem vegetação e condições de permanência .

  Diante disso, moradores do entorno, coletivos que procuram cuidar da praça, 

como o “A Batata precisa de você” e o “Não Largue da Batata”, ONG´s, ativistas, repre-

sentantes de conselhos municipais, comerciantes se uniram e, aos poucos, foram tendo 

apoio dos órgãos municipais. A iniciativa desses grupos em reocupar o Largo – através 

da produção de mobiliário, realização de eventos, plantio de árvores e hortas – dinami-

zou o espaço e provou a importância das pessoas no espaço público, acarretando assim 

no apoio e na realização de ações pelo poder público (figura 8). 

Figura 15. Localização do Largo da 
Batata em Pinheiros, SP.
Fonte: Produzido pela autora, 15 de abril 
de 2017.
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  A batata precisa de você. Disponível em: http://largodabatata.com.br/a-batata-precisa-de-voce/. 

Acesso em 13 de março de 2017.
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  Durante as ocupações promovidas pelo movimento, o Largo passava a ser palco 

de atividades coletivas – conversas informais, construção de mobiliários, jogos de rua, 

oficinas de bike, de jardinagem, de fotografia, saraus, intervenções artísticas, atrações 

musicais – que dinamizavam o espaço público e mostravam a importância do uso daque-

le local. Todas as iniciativas eram propostas em uma página online, em um calendário, 

onde outras pessoas podiam interagir e opinar.

  Ainda, de acordo com a página oficial do movimento, também foi efetiva a 

proposta de tornar o Largo um laboratório metropolitano de mobiliário urbano através da 

produção de equipamentos urbanos. Foram produzidos vários bancos e outros mobiliá-

rios foram doados por simpatizantes da causa, como bancos em metal e madeira, que 

foram chumbados em parceria com a Subprefeitura de Pinheiros, o Jardim Pop Up , da 

Design Ok, e uma cobertura feita de guarda-sóis, produzida e doada pelo coletivo BijaRi . 

  Utilizando conceitos e fazendo uso de ações embasadas no “direito à cidade, 

open design, urbanismo tático e placemaking”, o coletivo “A batata precisa de você” junto 

à população e outros movimentos, transformaram e mostraram através do Largo da 

Batata uma nova forma de se pensar e se fazer a cidade – desconectada dos interesses 

imobiliários e a partir do interesse coletivo e do bem estar social.

  Segundo a página “São Paulo São”  , no artigo “O largo da batata, quem diria está 

melhorando” , após as ocupações o projeto original para o Largo foi rediscutido num 

processo longo com o auxílio de oficinas e reuniões entre o poder público e as pessoas, 

e que resultou na separação de áreas, reorganização dos trajetos e travessias, arboriza-

ção e mobiliário adequados, além de equipamentos físicos e de lazer.

  O jardim é uma proposta do Design Weekend que busca incentivar a discussão sobre o uso do espaço 
público e a criação de mais áreas verdes na cidade. O local arborizado e com mobiliário urbano feito de 
material sustentável incentiva as pessoas a descansarem e aproveitarem um pouco de São Paulo com um 
toque de natureza. A inovação tem realização do Grupo Design Ok e apoio institucional da Secretaria 
Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, da Sub Prefeitura de Pinheiros e do Movimento "A 
Batata Precisa de Você".

  Coletivo BijaRi foi criado em 2001 em São Paulo e é formado por arquitetos, artistas e uma equipe de 
produção digital. Desenvolvem instalações, performances e situações que envolvem o espaço urbano e 
públicos diversos. Os “Carros-Verdes” – carcaças de carros abandonados transformados em floreiras, as 
“Praças Impossíveis” – bicicletas cargo transformadas em peças de mobiliário urbano e as projeções 
digitais mapeadas são exemplos da multidisciplinaridade e da postura politizada que marca o Bijari.

   Página São Paulo São. Disponível em: http://saopaulosao.com.br

   O largo da batata quem diria está melhorando. Disponível em: http://saopaulosao.com.br/nossos-cami-
nhos/2369-o-largo-da-batata,-quem-diria,-est%C3%A1-melhorando.html#. Acesso em 13 de março de 
2017.
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Figura 16. Ocupe o largo da batata.
Adaptado por Manuela Carvalho.
Abril, 2017.
Fonte: http://largodabatata.com.br/.
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  Conforme o manual “Ocupe o largo da batata: Como fazer ocupações regulares 

no espaço público”   publicado pelo coletivo “A batata precisa de você” o movimento tem 

como um dos principais conceitos o urbanismo tático  fazendo uso assim de projetos 

rápidos, compactos e/ou temporários para demonstrar assim o potencial e as possibili-

dades de reinvenção do espaço ocupado. 

  Essas microinvenções fizeram com que o Largo viesse à tona como área ativa e 

de grande potencial para a cidade, uma vez que expôs as carências de espaços públicos 

e as demandas da população. Além disso, foi incentivado um cenário cultural, esportivo e 

de lazer; onde essas práticas, aos poucos, se solidificaram e passaram a promover uma 

cultura de interação entre os usuários e o Largo, criando assim um vínculo afetivo com 

local. Hoje, o Largo da Batata recebe ocupações semanais e possui uma agenda cultural 

online, aberta e sem curadoria; além de um grupo organizado e também aberto no face-

book onde os eventos são divulgados. A atividade colaborativa e de fácil acesso a todos 

acaba por promover a inclusão de novos grupos, novas pessoas e novos movimentos, 

articulando e tornando esse espaço como democrático e horizontal. 

  Tem-se no Largo da Batata uma experiência inspiradora como ato de resistência 

ao ocupar o espaço público. O sucesso do movimento se dá principalmente pela coletivi-

dade na interação pessoas – cidade, na simplicidade e praticidade do que foi proposto e 

na capacidade de promover um novo olhar para o espaço ocupado. 

  O manual traz o  registro das ações do movimento “A Batata Precisa de Você” em dezoito meses de 
atividades e também um guia de como fazer ocupações regulares no espaço público, sendo de livre acesso 
para consulta de qualquer indivíduo ou grupo que queira participar da transformação da sua cidade. Dispo-
nível em: http://largodabatata.com.br/wp-content/uploads/2015/07/publicacaoFINALagosto2015.pdf.

   O urbanismo tático corresponde às intervenções que permitem experimentar mudanças na cidade por 
um período determinado, oferecendo uma aproximação ao impacto causado caso a iniciativa fosse, de 
fato, executada. “Intervenções rápidas que mostram o potencial da mudança”.
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3.3 placemaking na criação de espaços de resistência: alguns exemplos

  De acordo com o site oficinal do Project for Public Spaces (PPS)  o placemaking, 

que em português significa “ação no lugar”, consiste em um processo de planejamento, 

criação e gestão de espaços públicos que inspira as pessoas a buscarem e transforma-

rem espaços e pontos de encontro - como ruas, calçadas, parques, edifícios e outros 

espaços públicos - em verdadeiros lugares, dotados de significado. Assim, a ideia do 

placemaking é estimular maiores interações entre as pessoas e promover comunidades 

mais saudáveis e felizes. Para Paula Tanscheit (2016) o placemaking torna as ruas, praças 

e áreas em lugares que convidam pessoas a ficar, além disso, a prática serve para dar 

significado às coisas e aos espaços, com ações que não dependem tanto de recursos 

financeiros, mas dependem da resposta das pessoas. 

  Segundo o Project for Public Spaces (PPS) o processo de Placemaking não é uma 

ideia nova. Ele começou em meados da década de 1990, mas ganhou força nos anos 

1960, quando mentores PPS como Jane Jacobs e William H. Whyte introduziram inovado-

ras ideias sobre como projetar cidades para pessoas. Aplicando a sabedoria destes o PPS 

desenvolveu gradualmente uma abordagem de Placemaking abrangente. De acordo com 

Hans Karssenberg et. al. (2015) no livro “A Cidade ao Nível dos Olhos: Lições para os plin-

ths”:

  Projeto para Espaços Públicos (PPS) é uma organização sem fins lucrativos de planejamento, design e 
educação dedicada a ajudar as pessoas a criar e sustentar espaços públicos que constroem comunidades 
mais fortes. A PPS também é reconhecida como um hub do movimento Placemaking no mundo.

17

Do ponto de vista prático, placemaking (ou criação de lugares) é uma 

atividade que torna espaços públicos físicos lugares que sustentam intera-

ção humana, trocas econômicas e bem-estar. É um processo continuamente 

dinâmico, não é um kit estático de atrações, objetos ou atividades. Vem das 

pessoas e envolve tudo o que nós vivenciamos ao nível dos olhos. Os Place-

makers são o instrumento de mobilização da comunidade. Não se trata de 

desenho, mas de personalidades, destinações, atividades e conexões entre 

pessoas. O processo prevê o envolvimento de todos, moradores, empresas 

e o governo local como co-criadores e modificadores de lugares (KARS-

SENBERG, 2015, p.25).
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  Após a avaliação de milhares de espaços públicos espalhados pelo mundo, a 

Project For Public Spaces (PPS) descobriu que os espaços públicos bem sucedidos têm 

quatro qualidades fundamentais: ser acessível a pessoas de todas as idades e condições 

físicas; ser ativo e oferecer diferentes atividades e formas para que as pessoas usem 

esse espaço; confortável, de forma a propor lugares para sentar, uma vista agradável e 

outros atributos que o tornem mais convidativo; e, sociável, sendo assim um lugar onde 

as pessoas socializam, trocam conhecimento, compartem vivências.

  Baseado nesses quatro pontos o PPS criou o Diagrama de Lugares (figura 17): 

uma das ferramentas desenvolvida para ajudar as comunidades a avaliarem os lugares, 

como mostra a imagem abaixo: o anel interno representa atributos chaves de um lugar, o 

anel médio suas qualidades intangíveis e o anel externo seus dados mensuráveis. 

  

O que faz um lugar 
ser bem sucedido?

SOCIABILIDADE

USOS E ATIVIDADES

ACESSOS E CONEXÕES

CONFORTO E IMAGEM

lugares para sentar

conveniente

número de mulheres

crianças e
 idosos

vida nas ruas

usos ao anoitecer

voluntarismo

gestão

diversidade

cooperação

sentimento de
vizinhança

convidativo

real

divertido

vivo

especial

ativo

negocios locais

usos da área valor dos imóveis

venda à varejo

seguro atrativo

caminhável histórico

próximo

acessivel

caminhavel

conectado

saneamento dados 
ambientais

condições 
dos imoveis

estatística 
criminal

diversidade 
dos meios 

de locomoção

uso de 
transporte

movimento
de pedestres

tipos de
estacionamento

atributos chaves

atributos intangíveis

atributos mensuráveis

Figura 17. Diagrama de lugares, PPS.
Fonte: Adaptado pela autora, 15 de abril de 2017.



  Segundo o “Guia do espaço público para inspirar e transformar”   o Placemaking 

é uma ferramenta para melhorar um bairro, uma cidade ou uma região, que tem como 

base a participação comunitária e abrange o planejamento, gestão e programação dos 

espaços públicos através da criação de um desenho que facilite conexões e atividades - 

culturais, econômicas, sociais, ambientais. 

  Para o Placemaking um espaço público bem sucedido deve preencher os seguin-

tes requisitos: ser acessível, fácil de chegar e ir embora; ser visível tanto de longe quanto 

de perto; possuir boa segurança, espaços para sentar e possui boa qualidade ambiental; 

ter boas opções de atividades; e principalmente, ser convidativo às pessoas. Inspirados 

nisso, os placemakers possuem diretrizes para um bom planejamento, sempre com o 

intuito de aproximar o ambiente público das pessoas e fornecer a cidade elementos vitais 

de urbanidade.

    Divulgado em 2015 pelo Project for Public Spaces (PPS) o documento “Place-

making and The Future of Cities” (Placemaking e o Futuro das Cidades)  , contém os 10 

melhores casos de projetos em espaços públicos selecionados pela PPS em parceria 

com a UN-Habitat   , que se comprometeram em unir forças e lutar por um desenvolvi-

mento urbano sustentável. Entre os dez, em especial os localizados America Latina, des-

tacam-se: o melhoramento das vias e do transporte público em Medelín, Colombia; o 

programa SEDESOL, do Ministério do Desenvolvimento Social na cidade do México; e a 

criação de Praças e Parques Multi-Uso em Santiago, no Chile. 

   O “guia do espaço público para inspirar e transformar” lançado em 2015 na cidade de São Paulo, foi 
produzido por Paola Caiuby Santiago e Jeniffer Heemann, co-fundadora e diretora executiva do Bela Rua – 
ambas membros do Conselho Brasileiro de Lideranças em Placemaking. O manual tem como objetivo 
contribuir com ideias e práticas para ajudar cidadãos, órgãos públicos, academia, empresas e todos 
demais interessados em construir melhores espaços públicos nas cidades brasileiras. 

Disponivel em:< http://www.placemaking.org.br/home/wp-content/uplo-
ads/2015/03/Guia-do-Espa%C3%A7o-P%C3%BAblico1.pdf>. Acesso em: 25 de março de 2017.

   Placemaking and The Future of Cities . Disponivel em:<http://www.pps.org/wp-content/uplo-
ads/2015/02/Placemaking-and-the-Future-of-Cities.pdf>. Acesso em: 25 março 2017.

    O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos é uma agência especializada da ONU 
dedicada à promoção de cidades social e ambientalmente sustentáveis, de maneira a que todos os seus 
residentes disponham de abrigo adequado. Site oficial disponível em:<https://unhabitat.org/>. Acesso em: 
25 março 2017.
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Figura 18. Pocket Park, East Village, San 
Diego, EUA.
Fonte: http://www.radlabsd.com/work-
-avenue#/cities/
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  De acordo com o documento, a cidade de Medelín, na Colombia,  construiu um 

sistema de transportes – através de bondes aéreos - que reforça a vida nas ruas. Os resi-

dentes de assentamentos marginalizados trocaram os longos passeios em micro-ônibus 

por bondes e metrôs, facilitando e agilizando o acesso a outros lados da cidade. A cidade 

também investiu nos espaços gerados pelos pilares que sustentam o bonde, tornando-os 

áreas vivas nos centros dos bairros. Parques, campos esportivos e bibliotecas foram 

construídas nas proximidades; novas escolas foram construídas e antigas foram revitali-

zadas; tudo isso contribuiu para a diminuição dos crimes e do índice de violência.

  No México, o programa SEDESOL , do Ministério do Desenvolvimento Social, 

reviveu 42 mil espaços públicos em todo o país nos últimos cinco anos através de ações 

sociais e a execução de obras físicas restaurando locais de reuniões da comunidade, 

interação social e recreação diária em áreas marginalizadas. Assim, essa iniciativa liga o 

desenvolvimento urbano ao social, promovendo a participação comunitária, aumentando 

a segurança nas comunidades, prevenindo o crime e ajudando a fortalecer o pertenci-

mento das pessoas nas comunidades.

  Outro caso de projetos públicos de sucesso destacado pelo Project for Public 

Spaces (PPS) foi a intervenção urbana Praças e Parques do sub centro de Santiago ; o 

projeto tornou-se colaborativo – foram criadas novas praças e paradas de taxis, o minis-

tério dos transportes modificou o design das ruas e criou novos estacionamentos, o 

metro alugou galerias, novos espaços para os vendedores foram alugados e um site para 

gerir tudo online foi criado. Assim:

   A Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDESOL) é o departamento governamental responsável pelos 
esforços de desenvolvimento social no México. O SEDESOL tem como objetivo eliminar a pobreza através 
de um desenvolvimento humano abrangente e coletivamente responsável, alcançar níveis adequados de 
bem-estar com ajuste às políticas governamentais e melhoria por meio de fatores sociais, econômicos e 
políticos nas áreas rurais e urbanas para melhorar a organização local, desenvolvimento da cidade e mora-
dia.

21
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Desde a abertura das galerias em março de 2008 do sub centro, esse 

espaço tem mantido a comunidade envolvida com estratégias de divulga-

ção criativas. O SubCentro é um exemplo de uma parceria público-privada 

que um espaço público prósperou. Estabelece um novo padrão para a criati-

vidade do espaço público que seria difícil para uma agência municipal ou 

governamental mais estreitamente focalizada reproduzir (PPS, pg.10).
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  Inspirados no mesmo propósito do Placemaking, porém mais pontuais e de 

menor notoriedade, as ocupações temporárias no espaço público como o “Ocupe o Largo 

da Batata”, “Revitarte”  , “Centro Aberto”  , “Curativos Urbanos”   em São Paulo; “Movimen-

to Eco Praça” em Natal; entre tantos outros, acontecem em todas as grandes cidades e 

nos mostram a significância e necessidade de se reivindicar um espaço é nosso por direi-

to. Através de um urbanismo tático, dos preceitos do placemaking, de uma nova noção de 

“cidade para pessoas” e da iniciativa coletiva, o espaço público passa a ganhar corpo e 

re-adquire o seu significado.

   Revitarte é um coletivo composto por jovens moradores do Jardim Monte Azul, Parque Arariba e Jardim 
São Luís que tem por objetivo revitalizar espaços degradados através da arte e trabalho coletivo.

   O projeto Centro Aberto no Centro de São Paulo busca transformar as estruturas preexistentes na cidade 
e transforma-las em locais de atividades de celebração.

   De maneira lúdica, divertida e efetiva os “curativos urbanos” tem por objetivo chamar a atenção para as 
calçadas problemáticas das cidades. São feitos “curativos” em todos os locais das calçadas que apresen-
tassem algum tipo de irregularidade.
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II momento: aproximação

Capitulo 4 
Nossos corpos na cidade Natal e o mo-

vimento Eco Praça.

Figura 19. Eco Praça.
Fonte: www.facebook.com/ecopraca.
Adaptado por Manuela Carvalho. 
Acesso em 26, abril, 2017.
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  Neste segundo momento é feita uma aproximação do leitor com o universo de 

estudo – o Movimento Eco Praça – através da análise do suporte físico utilizado – as 

praças – nos seus respectivos entornos, para posteriormente contrapor à percepção dos 

seus usuários e agentes, tendo como foco de investigação essas novas formas de apro-

priação do espaço público promovidas pelo movimento e a sua relação com o restabele-

cimento das condições de vitalidade e urbanidade nesses espaços. Assim, o capítulo que 

se segue trata diretamente da análise espacial com ênfase nos elementos físicos das 

praças de forma quantitativa, enquanto o capítulo cinco traz um estudo mais qualitativo.

  Segundo Roberto Lobato Corrêa (2011) o espaço urbano é o conjunto dos dife-

rentes usos da terra baseados em uma organização espacial ou simplesmente fragmen-

tado, que reflete e condiciona uma sociedade, e, agrega em si símbolos e lutas.  Contudo, 

ele é produzido por agentes sociais, identificados como: os proprietários dos meios de 

produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos 

sociais excluídos - que moldam o espaço público em concordância com os seus interes-

ses.  Assim, Corrêa afirma que:

  Essa fragmentação e as fortes pressões dos e um sistema que transforma o 

espaço em função das suas demandas, acabam por tornar a cidade limitada quanto ao 

uso dos seus espaços públicos. As pessoas não se sentem livres para usar as ruas, não 

veem a cidade como acolhedora ou como um espaço comum a elas, mas sim como vários 

lugares de interesses diferentes, onde as minorias e qualquer movimento fora do padrão 

é visto como ameaça.

  É nesse cenário que, aqueles que não se sentem abraçados por essa cidade, 

passam a buscar e através de meios informais - retomam o seu lugar. Seja através das 

ocupações irregulares (favelas, prédios abandonados ou outras formas), de intervenções 

culturais ou simplesmente da ocupação das ruas. Nessa lógica, Côrrea afirma que:

Os agentes sociais da produção do espaço estão inseridos na temporalida-

de e espacialidade de cada formação capitalista. Refletem, assim, necessi-

dades e possibilidades sociais criadas por processos e mecanismos que 

muitos deles criaram. E são os agentes que materializam os processos 

sociais na forma de um ambiente construído, seja uma rede urbana, seja o 

espaço intraurbano. Afirma-se que processos sociais e agentes sociais são 

inseparáveis, elementos fundamentais da sociedade e de seu movimento. 

(CORRÊA, 2011, p. 43)
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  Segundo Alessandra Olivi (2013) no contexto atual a cidade adquire centralidade 

às custas do Estado e os espaços e lugares são como forças produtivas movidas pelas 

oportunidades oferecidas em termos de acumulação de capital, onde os planejadores e 

urbanistas traduzem as demandas urbanas em práticas que privilegiam interesses priva-

dos. Assim, o controle do espaço público adquire uma relevância particular em um con-

texto onde a privatização, homogeneização, mercantilização e vigilância do espaço 

passam a alterar os valores públicos, sociais e políticos.  

  Marcada pelas pressões do mercado imobiliário e fortemente influenciada por 

uma herança histórica e cultural onde a burguesia não fazia parte do convívio público, a 

cidade de Natal (figura 20), localizada no Nordeste Brasileiro , traz em sua dinâmica 

urbana uma fraca significância do uso dos seus espaços públicos, cada dia mais distan-

tes das pessoas, seja pela presença dos carros, das novas formas de morar – condomí-

nios fechados com parques e outros atrativos privados - e/ou da violência urbana.

  

Os grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes modeladores, 

produzindo seu próprio espaço, na maioria dos casos independentes e a 

despeito dos outros agentes. A produção deste espaço é, antes de mais 

nada, uma forma de resistência e, ao mesmo tempo, uma estratégia de 

sobrevivência. Resistência e sobrevivência às adversidades impostas aos 

grupos sociais recém-expulsos do campo ou provenientes de áreas urbanas 

submetidas às operações de renovação, que lutam pelo direito a cidade. 

(CORRÊA, 2004, p. 30)

Brasil

Rio Grande do Norte

Natal

Figura 20. Localização de Natal.
Fonte: Produzido pela autora, 13 de 
maio de 2017.
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  Como retratou Luiz da Câmara Cascudo   ao mencionar a cidade de Natal e a 

especulação imobiliária, já nos anos 1940:

  

  Segundo Fábio Góis, Angela Lúcia Ferreira e Rosa F. S. Souza (2002) a maioria 

das áreas públicas da cidade de Natal está em conjuntos habitacionais onde muitas das 

áreas destinadas para áreas verdes, praças e equipamentos comunitários, em geral, são 

terrenos baldios esperando há muito tempo por investimentos e, tornando-se, assim, 

focos de muitos problemas como acúmulo de lixo, a presença de vetores transmissores 

de doenças e de crimes. 

  Em contraponto a essa realidade, e como forma de resistência a esse cenário, 

movimentos de ocupação do espaço público passam a surgir e tomar conta do cenário 

urbano da cidade de Natal através de intervenções físicas pontuais, de encontros e 

discussões nas mídias sociais assim como manifestações artísticas e culturais diversas. 

Ações como a Eco praça, apropriações em monumentos abandonados como é o caso do 

uso do Presépio de Natal , podem ser vistos como ações de reconquista do espaço e de 

resistência a esse modelo de cidade.

4.1 o que é o movimento eco praça?

 De acordo com os seus idealizadores, na sua página do facebook  , o movimento 

Eco Praça consiste em uma iniciativa do movimento social, com ações de ocupação e 

apropriação das praças públicas aparentemente abandonadas ou subutilizadas. E busca, 

através da ampla mobilização social, promover a transformação desses espaços na 

busca de melhorias urbanas, e fazer com que elas deixem de ser apenas lugares de pas-

sagem e passem a integrar o cotidiano das comunidades. 

A valorização dos terrenos ergue a vaidade humana pelas orelhas e a leva 

até perto das estrelas. Pelo gosto natural da burguesia não havia jardim 

público nem parque, nem alameda, nem miradouro. Tudo era terreno-para-

-construir. Interessa apenas o individual, o dependente da vontade persona-

líssima. Quem irá lembrar-se do direito de alguém ter diante dos olhos uma 

paisagem ridente ou um muro banal? (CASCUDO, 2015, p.10) 

26

   Olhos da cidade por Luiza de Câmara Cascudo, publicado originalmente no Diário de Natal em 05 de 
janeiro de 1947 . Texto publicado no documento “Parque da cidade em revista” da SEMURB, v.5, n.5, em 
Dezembro de 2015. Disponivel em:< http://natal.rn.gov.br/semurb/revistas/edicoes/artigos/outu-
bro2015/2_OLHOS_CIDADE.pdf>. Acesso em: 01 de abril de 2017.

   Página oficial da Eco Praça no facebook. Disponível em:<https://www.facebook.com/ecopraca/?fref=t-
s>. Acesso em: 25 março 2017.

26
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  Apoiados no conceito de Placemaking, o movimento Eco Praça visa transformar 

esses espaços em pontos de encontro, em lugares, em comunidades vivas, com a partici-

pação ativa da comunidade. As suas ações tiveram início em Dezembro de 2013, no 

bairro de Candelária, na Praça dos Eucaliptos. Posteriormente, o grupo idealizador junta-

mente com parceiros e pessoas interessadas no movimento, passaram a intervir em 

outras praças em diferentes bairros, e o movimento toma maior notoriedade a partir de 

2014.  

  As ações do movimento Eco Praça na cidade de Natal entre os anos de 2014 e 

2015 resultaram na ocupação de nove praças localizadas em oito bairros da cidade de 

Natal, a saber: – Candelária, Capim macio, Potengi, Cidade Alta, Mãe Luiza, Ponta Negra, 

Neópolis e Petrópolis; um espaço semi-público – a Cidade da Criança; e um espaço priva-

do – a fundação Hélio Galvão. Ainda, em outros dois momentos, o movimento interviu na 

Escola Estadual Abel Furtado no município de Pedro Avelino e na Casa de Cultura, em 

Lajes. Abaixo, as ações do movimento Eco Praça no estado do Rio Grande do Norte:

  

  Para Fontes (2014) essas ações eventuais de poetização e reconquista da cidade 

se intensificaram nos últimos anos, muitas vezes motivadas pelas redes sociais, movidas 

por uma causa comum de usar a cidade e buscam através de intervenções temporárias 

reestabelecer um elo com o cotidiano e com a vida coletiva.

  De acordo com Gotthelf (2014) o surgimento desses espaços que adquirem 

características particulares em cada lugar que surgem, corresponde a um processo 

gerado a partir de motivações similares em distintas partes do mundo Ocidental. Esta 

situação surge a partir de uma homogeneização derivada do processo de globalização 

econômica e cultural que promove, assim, certas práticas produzidas em cidades e atra-

vés de coletivos diferentes.

Rio Grande do NorteNatal
Lajes
Pedro Avelino

LEGENDA

Figura 21. Atuação da Eco 
Praça no RN.
Fonte: Produzido pela 
autora, 13 de maio de 2017.
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  Nota-se que em Natal a ação se traduz como uma prática de apropriação dos 

"espaços esquecidos" - como terrenos e edifícios abandonados, praças sem estrutura, 

canteiros – através de práticas esportivas, eventos culturais, gastronômicos e/ou musi-

cais. E o perfil dos ocupantes varia de acordo com o espaço ocupado, motivações e locali-

zação dessa área. Vale destacar, entretanto, que essa ocupação quase nunca vem acom-

panhada de grandes estruturas de apoio; as pessoas se organizam e criam seus próprios 

eventos, desde que haja espaços disponíveis. 

  O movimento Eco Praça tem ganhado notoriedade por lidar com as necessida-

des da cidade de Natal - expressas não só visualmente pelos seus espaços públicos, 

como pela indignação de muitos grupos - e também por, democraticamente, promover a 

realização de encontros de diferentes tribos urbanas e ideologias. Assim, essas interven-

ções, através de música, cultura, lazer e práticas ecológicas – hortas urbanas, conversas 

sobre conscientização ambiental e oficinas de jardinagem, contribuem para evidenciar o 

significado do que seria uma cidade marcada e construída através de práticas coletivas, 

em conformidade com o que afirma David Harvey: 

  

  Ainda que o Eco Praça se caracterize por ações pontuais, quando consideramos 

que atua na escala do local e de uma certa exclusão da Região Norte e outras áreas peri-

féricas da cidade, esse evento torna-se importante pela sua influência como formador de 

uma nova consciência cidadã na ocupação do espaço público.

 Nesses novos movimentos o ato de reocupar passa a ser uma luta constante por 

melhorias urbanas, por espaços mais dignos e uma melhor qualidade de vida, seja ela 

proporcionada por uma infraestrutura mais eficiente, por maiores atrativos - música, arte, 

feiras ao ar livre - assim como novas possibilidades de encontros, marcados por uma 

maior corporeidade na cidade, tudo isso acontecendo de maneira simples.

“as táticas das ocupações consistem em tomar um espaço público central 

[…] e convertê-lo em um espaço político de iguais, um lugar de discussão 

aberta e debate sobre o que esse poder está fazendo e as melhores formas 

de se opor ao seu alcance. Essa tática […] mostra como o poder coletivo de 

corpos no espaço público continua sendo o instrumento mais efetivo de 

oposição quando o acesso a todos os outros meios está bloqueado” (HAR-

VEY, 2012, p.64).



  Raquel Rolnik (2015) afirma que para um melhor aproveitamento da cidade, 

basta abrir espaços que as pessoas automaticamente os ocupam, em vez de superproje-

tos e obras caríssimas. O lazer e a diversão nem sempre demandam megainfraestruturas 

de espetáculos e eventos. As pessoas também organizam, promovem e criam suas 

expressões artísticas e seus próprios “eventos”, basta que haja espaços disponíveis para 

isso.

  A discussão a que se pretende chegar é se somos capazes de combater juntos 

essa nova dinâmica social urbana através da construção de espaços autônomos mais 

participativos, sem a necessidade de megainfraestruturas, e assim, poder responder a 

carência em urbanidade tão marcada na cidade de Natal. 

Figura 22. Eco Praça Diveridade,
12 de abril de 2015.
Foto por Rudá de Melo.
Fonte: facebook.com/ecopraca.
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 4.2 Delimitando oS AGENTES, O recorte temporal e a área de estudo: praças utili-
zadas pelo Movimento Eco Praça

  Baseando-se em Roberto Lobato Corrêa (2004) na sua definição dos agentes 

sociais, admitiu-se trabalhar com os “grupos sociais excluídos”, que estarão representa-

dos nessa pesquisa pelos organizadores do movimento, expositores e apoios, moradores 

do entorno das praças analisadas e participantes. 

  Para a definição do recorte temporal considerou-se a quantidade de ocupações 

realizadas por ano, com exceção do ano de 2013 onde só foi realizado um encontro, 

sendo este o primeiro. Assim, foram selecionadas as vinte e cinco ocupações realizadas 

pela Eco Praça entre os anos de 2014 a 2016, com a exclusão de três momentos destaca-

dos no quadro abaixo:

  

  A exclusão dessas praças deve-se ao fato de que, considerando os  objetivos do 

estudo, optou-se por trabalhar apenas com as praças utilizadas pelo Movimento Eco 

Praça localizadas em Natal, excluindo a Cidade da Criança e a Fundação Hélio Galvão, 

por se tratarem de espaços semipúblico e privado, respectivamente, e os espaços priva-

dos utilizados nas cidades de Lajes e Pedro Avelino.

EDIÇÃO DATA DE REALIZAÇÃO LOCAL SUPORTE ESPACIAL CIDADE BAIRRO REGIÃO
1 dez/13 PRAÇA DOS EUCALIPTOS ESPAÇO PÚBLICO NATAL CANDELARIA SUL
2 25/05/2014 PRAÇA DOS EUCALIPTOS ESPAÇO PÚBLICO NATAL CANDELARIA SUL
3 29/06/2014 PRAÇA DOS EUCALIPTOS ESPAÇO PÚBLICO NATAL CANDELARIA SUL
4 04/07/2014 PRAÇA DOS EUCALIPTOS ESPAÇO PÚBLICO NATAL CANDELARIA SUL
5 31/08/2014 PRAÇA DOS EUCALIPTOS ESPAÇO PÚBLICO NATAL CANDELARIA SUL
6 28/09/2014 PRAÇA DOS EUCALIPTOS ESPAÇO PÚBLICO NATAL CANDELARIA SUL
7 01/11/2014 E 02/11/2014 PARQUE DE CAPIM MACIO ESPAÇO PÚBLICO NATAL CAPIM MACIO SUL
8 08/03/2015 PRAÇA CÍVICA ESPAÇO PÚBLICO NATAL PETRÓPOLIS LESTE
9 12/04/2015 ÁREA DE LAZER PANATIS ESPAÇO PÚBLICO NATAL ZONA NORTE NORTE
10 04/06/2015 PRAÇA ANDRE DE ALBUQUERQUE ESPAÇO PÚBLICO NATAL CIDADE ALTA LESTE
11 09/06/2015 PRAÇA DO HALF ESPAÇO PÚBLICO NATAL ZONA NORTE NORTE
12 05/07/2015 PARQUE DE CAPIM MACIO ESPAÇO PÚBLICO NATAL CAPIM MACIO SUL
13 07/09/2015 FUNDAÇÃO HELIO GALVÃO ESPAÇO PRIVADO NATAL TIROL LESTE
14 13/09/2015 PRAÇA EDGAR BORGES ESPAÇO PÚBLICO NATAL MÃE LUIZA LESTE
15 20/09/2015 PARQUE DE CAPIM MACIO ESPAÇO PÚBLICO NATAL CAPIM MACIO SUL
16 10/10/2015 PRAÇA DOS EUCALIPTOS ESPAÇO PÚBLICO NATAL CANDELARIA SUL
17 14/11/2015 PARQUE DE CAPIM MACIO ESPAÇO PÚBLICO NATAL CAPIM MACIO SUL
18 28/11/2015 CIDADE DA CRIANÇA ESPAÇO SEMI PÚBLICO NATAL TIROL LESTE
19 06/03/2016 PARQUE DE CAPIM MACIO ESPAÇO PÚBLICO NATAL CAPIM MACIO SUL
20 09/04/2016 PEDRO AVELINO ESPAÇO PÚBLICO PEDRO AVELINO CENTRO INTERIOR
21 10/04/2016 LAJES ESPAÇO PÚBLICO LAJES CENTRO INTERIOR
22 03/06/2016 A 05/06/2016 PARQUE DE CAPIM MACIO ESPAÇO PÚBLICO NATAL CAPIM MACIO SUL
23 09/07/2016 PARQUE DE CAPIM MACIO ESPAÇO PÚBLICO NATAL CAPIM MACIO SUL
24 18/08/2016 PRAÇA ANJO AZUL - ALAGAMAR ESPAÇO PÚBLICO NATAL PONTA NEGRA SUL
25 03/09/2016 PRAÇA CENTRAL DE NEÓPOLIS ESPAÇO PÚBLICO NATAL NEÓPOLIS SUL
26 09/12/2016 PRAÇA 7 DE SETEMBRO ESPAÇO PÚBLICO NATAL CIDADE ALTA LESTE

MOVIMENTO ECO PRAÇA
PRAÇAS UTILIZADAS

Quadro 1. Ocupações realizadas pela Eco Praça de 2014 a 2016. 
Fonte: Produzido pela autora, 13 de maio de 2017.



  As praças selecionadas e as respectivas ocupações estão distribuídas em dife-

rentes bairros e regiões administrativas da cidade, conforme consta no  quadro 2 e Figura 

13. No contexto das quatro Regiões Administrativas do município (Norte, Sul, Leste e 

Oeste) e das praças selecionadas para análise no presente estudo, temos os seguintes 

bairros: Potengi na Região Norte; Cidade Alta, Petrópolis e Mãe Luiza localizados na 

Região Leste e Capim Macio, Candelária,  Neópolis e Ponta Negra  na Região Sul. (figura 

1 lagoa azul
2 potengi
3 cidade alta
4 petrópolis
5 mãe luiza
6 candelária
7 capim macio
8 neópolis
9 PONTA NEGRA

LEGENDA

2

6

3 4

7

8

1

5

9

Quadro 2. Recorte espacial 
analisado.
Fonte: Produzido pela autora, 
13 de maio de 2017.

Figura 23. Recorte espacial - 
bairros utilizados.
Fonte: Produzido pela autora 
com base no Mapa da 
SEMURB. Maio de 2017.

PRAÇA BAIRRO
PRAÇAS X BAIRROS EM NATAL

Praça do Ralf
Área de Lazer Panatis

Praça André de Albuquerque
Praça 7 de Setembro

Praça Cívica
Praça Edgar Borges

Praça dos Eucaliptos
Parque de Capim Macio

Praça Central de Neópolis
Praça Omar O’Graddy

Lagoa Azul
Potengi

Cidade Alta
Cidade Alta
Petrópolis
Mãe Luiza
Candelária

Capim Macio
Neópolis

Ponta Negra

Capitulo 4

77



B

parnamirim

macaiba

são gonçalo
do amarante

extremoz

oceano 
atlântico

parque
das

dunas

4.000 6.000 M2.0001.0000

6

7

8

1

3

2

5

4

Leste
Norte
Oeste

LEGENDA

Sul

Regiões

1 Lagoa azul
2 Potengi
3 Cidade Alta
4 Petrópolis
5 Mãe Luiza
6 Candelária
7 Capim Macio
8 Neópolis
9 Ponta Negra

bairros

9

Figura 24. Recorte dos bairros na divisão administrativa.
Fonte: Produzido pela autora com base no Mapa da SEMURB. Maio de 2017.
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  Para entender a relação desses bairros e regiões com a oferta de espaços públi-

cos e o significado das praças escolhidas para a realização das ações do movimento Eco 

Praça, cabe apresentar algumas notas sobre a configuração espacial e divisão adminis-

trativa do município, situação demográfica, principais atividades que abriga, e seus espa-

ços públicos com destaque para as praças. 

  De acordo com o Anuário de 2016 da SEMURB , a Região Administrativa Norte 

corresponde a maior das quatro regiões de Natal e possui 07 bairros: Igapó, Salinas, 

Potengi, Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul, Pajuçara e Redinha; a Região 

Administrativa Sul possui sete bairros: Lagoa Nova, Nova Descoberta, Candelária, Capim 

Macio, Pitimbu, Neópolis e Ponta Negra; e a Região Administrativa Leste possui 12 bair-

ros: Santos Reis, Rocas, Ribeira, Praia do Meio, Cidade Alta, Petrópolis, Areia Preta, Mãe 

Luiza, Alecrim, Barro Vermelho, Tirol e Lagoa Seca. 

  Desde a perspectiva demográfica e conforme o Anuário de 2016 da SEMURB, os 

bairros e as regiões administrativas do município apresentam comportamentos diferen-

tes que podem ser assim explicitados:  a Região Norte possui 354.900 habitantes, ocu-

pando 86.484 domicílios e com um rendimento nominal médio mensal de 0,92 salários 

mínimos; a Região Sul possui 174.517 habitantes, que ocupam 51.243 domicílios e cujo 

valor do rendimento médio mensal, o mais alto da cidade, é de 3,45 salários mínimos; e a 

Região Leste a região possui 114.710 habitantes, que ocupam 34.897 domicílios e cujo 

valor do rendimento médio mensal é de 2,86 salários mínimos.

 Ainda, segundo o Anuário, quanto aos equipamentos urbanos e espaços públi-

cos – mais especificamente as praças – a Região Norte 89 equipamentos urbanos (qua-

dras, estádios, campos) e 60 praças; a Região Sul possui 52 equipamentos urbanos e 90 

praças; e a Região Leste, 17 equipamentos e 72 praças.

  No que diz respeito às atividades desenvolvidas e a oferta de serviços, segundo 

o documento “Conheça melhor o seu bairro: Potengi” da SEMURB,  o bairro do Potengi, 

na Região Norte, com função destacada por sua centralidade naquela região, possui os 

principais serviços e comércios da região: o Norte Shopping, o Shopping Estação, o 

supermercado Nordestão, o Hospital Santa Catarina, e também duas instituições públi-

cas de ensino superior , a UERN e o IFRN, além da presença de muitos conjunto habita-

cionais. Com respeito aos espaços públicos, o bairro do Potengi abriga vinte e três praças, 

    O anuário é uma espécie de radiografia da cidade e traz dados estatísticos sobre a demografia, econo-
mia, patrimônio cultural, infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos entre outro aspectos. Os 
anuários de todos os anos estão disponíveis no site da SEMURB: www.natal.rn.gov.br/semurb.
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totalizando quase 50% das praças da Região Norte. Além disso também é servido pelo 

transporte público com nove linhas de ônibus, que cumprem a função de conectar a 

região ao restante da cidade e oferecer condições de deslocamento para os seus mora-

dores nas suas demandas para o trabalho, lazer e outras atividades que realizam diaria-

mente. 

  De acordo com o documento “Conheça melhor o seu bairro: Lagoa Azul” da 

SEMURB, o bairro de Lagoa Azul, também localizado na Região Norte, é um dos mais 

novos da cidade de Natal, tendo seus limites definidos em 1993 pela lei n°4.328 e em sua 

predominância o uso de residenciais. Sua ocupação foi intensificada em 1980 com a 

construção de vários conjuntos habitacionais – Eldorado, Cidade Praia, Gramoré e Nova 

Natal. Além disso, ele possui diversos loteamentos e destaca-se pela comunidade de 

produtores agrícolas do Gramorezinho. Também possui uma razoável oferta de espaços 

públicos com sete praças e dezenove campos e quadras multiuso. De forma complemen-

tar ao Potengi o sistema de circulação opera com uma rede de transporte que inclui seis 

linhas de ônibus e uma de trem, esta última proporcionando os deslocamentos entre o 

município de Natal e Ceara Mirim (SEMURB, 2009).

  Segundo a coleção “Conheça melhor o seu bairro” da SEMURB, os bairros de 

Candelária, Capim Macio e Ponta Negra, são predominantemente residenciais, com forte 

presença de diversas atividades de serviços e comércio localizadas nas avenidas princi-

pais. Desde a perspectiva socioeconômica, diferentemente dos bairros da Região Norte e 

mesmo da Leste, a maioria dos seus moradores se inserem nos extratos de média e alta 

renda e residem em residindo em casas e apartamentos de alto padrão.

  O bairro de Candelária conta com uma boa infraestrutura urbana, tendo quatro 

escolas, nove praças, um dos maiores shoppings centers da cidade – Natal Shopping, e 

dois grandes supermercados – Sams e Carrefour. Ainda, quanto ao sistema de transpor-

tes, é servida por nove linhas de ônibus.

  Capim Macio conta com uma das melhores infraestruturas de serviços da 

cidade, tais como escolas, academias, faculdades, universidades e supermercados, entre 

outros. No que diz respeito aos espaços públicos, o bairro possui cinco praças. Em Ponta 

Negra, com exceção da Vila de Ponta Negra - que deu origem ao bairro e onde residem 

seus moradores mais antigos ou seus descendentes em residências mais populares – a 

parcela territorial destacada do bairro é ocupada por atividades residenciais de alto 



padrão, comércios e serviços voltados ao turismo e a rede hoteleira, estes últimos distri-

buídos ao longo da sua via principal e da orla marítima. De maneira geral, o bairro conta 

com uma boa infraestrutura de serviços urbanos, contando com onze linhas de ônibus e 

dez praças (SEMURB, 2009).

  O bairro da Cidade Alta, localizado na Região Leste, tem uma grande concentra-

ção de comércios e serviços ao longo das suas principais avenidas – Rio Branco e João 

Pessoa. Além disso, nele estão a sede da Prefeitura de Natal e a Assembleia Legislativa 

do RN. Em comparação aos demais bairros da região leste, ele possui a maior concentra-

ção de praças por metro quadrado, totalizando 18 praças.  Na mesma região, os bairros de 

Petrópolis e Tirol concentram as maiores rendas médias da cidade, sendo as áreas mais 

bem servidas pelo sistema de infraestrutura da cidade, tendo um solo altamente valoriza-

do, quase todas suas vias pavimentadas, esgotamento sanitário e drenagem; ainda, o 

bairro oferece muitos equipamentos urbanos, e um sistema de circulação eficiente, inter-

ligado com os outros bairros da cidade através de 22 linhas de ônibus. Apesar disso 

Petrópolis possui apenas duas praças (SEMURB, 2009).

 Em contrapartida, Mãe Luiza, também localizado na Região Leste, é um bairro 

cujos moradores são possuidores de pouca renda (até 3 salários mínimos) e, em sua 

maioria vivem em edificações bastante precárias e de baixo gabarito. Além disso, em 

comparação aos demais bairros da sua proximidade, não possui uma boa infraestrutura 

urbana, serviços de transporte público, saneamento básico e conta apenas com uma 

praça em todo a sua extensão (SEMURB, 2009).

 De acordo com a SEMURB em ”Conheça melhor o seu bairro”, do ponto de vista 

histórico: o bairro de Cidade Alta foi o primeiro núcleo de povoamento da cidade de Natal, 

enquanto Petrópolis e Tirol foram planejados e pioneiros no ordenamento da cidade; os 

bairros do Potengi, Candelária, Neópolis e Ponta Negra tiveram sua ocupação iniciada 

através da construção de conjuntos habitacionais nas décadas de 1970 e 1980; Capim 

Macio remonta sua ocupação na década de 1940, quando parte de sua área foi utilizada 

como campo de treinamento do exército; e diferente dos demais, Mãe Luiza é fruto de 

uma ocupação irregular de pessoas que vinham do interior do estado e foi impulsionada 

a partir da década de 1950.
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  A partir da amostra das nove praças ocupadas pelo Movimento Eco Praça, nos 

seus respectivos bairros e zonas e do cruzamento com o Mapa dos Conjuntos Habitacio-

nais de Natal disponibilizado pela SEMURB pode-se obter algumas conclusões prévias 

de relevância para as próximas análises (figura 25). A primeira conclusão preliminar que 

se chega é que 44,44% das praças estão localizadas em conjuntos habitacionais que 

deram origem ou impulsionaram a ocupação dos respectivos bairros, sendo: praça dos 

eucaliptos, em Candelária; área de lazer Panatis, no Conjunto Potengi; Praça Omar O’Gra-

ddy (Anjo Azul), no conjunto Alagamar; e Praça de Neópolis, em Neópolis.

  Sabe-se que existe um maior descaso do poder público com as praças existen-

tes em conjuntos habitacionais, em contraponto a uma maior participação comunitária e 

identitária da vizinhança para com esses espaços. Uma vez feita essa comprovação 

pode-se analisar a forma como o movimento enxerga a escolha e ocupação das praças 

para a realização das suas atividades.

  Outra conclusão prévia que se chega está na frequência de uso e legibilidade 

desses espaços pela cidade. Nota-se que muitas das praças escolhidas pelo movimento 

são espaços centrais em seus bairros, de maior movimentação de pessoas e mais legí-

veis ao natalense, como por exemplo a Praça Cívica.

  Por fim, é importante destacar a exclusão da Região Oeste do universo de inter-

venção do Movimento Eco Praça, ressaltando que esta região administrativa é a que 

possui uma menor quantidade de praças públicas. De acordo com a o mapa de praças da 

SEMURB de 2007, a Região Oeste possui apenas 17 praças (8,76%) em comparação às 

demais regiões que possuem: Região Norte, 47 praças (24,23%); Região Leste, 62 praças 

(31,96%) e Região Sul, (35,05%).
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Figura 25. Praça inseridas nos conjuntos habitacionais.
Fonte: Mapa dos conjuntos habitacionais de Natal, SEMURB, 
2007. Adaptada pela autora, 13 de maio de 2017.
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O presente capítulo trata dos caminhos estabelecidos para a análise espacial do universo 

das praças que receberam o movimento Eco Praça. Para tanto, foram selecionados 

alguns parâmetros urbanísticos que nos permitem compreender as diferentes formas de 

apropriação, os quais foram separados em três níveis: 1) configuracionais, onde se focali-

za o entorno, a arquitetura do entorno imediato e a tipologia da praça; 2) perceptivos, des-

tacando-se o significado e a legibilidade; 3) e físicos, com atenção especial para os equi-

pamentos urbanos, o plano suporte, a segurança e a arborização. A metodologia que 

guiou a escolha desses parâmetros e as demais análises teve como base autores já men-

cionados no referencial teórico como: Panerai (2006), Rodrigues (2005), Robba e 

Macedo (2002), Lynch (1990), Gehl (2015) e Jacobs (2014).

  Baseada em Panerai (2006), a análise configuracional foi estruturada enfatizan-

do a relação com a cidade e os padrões de ocupação do entorno imediato (delimitado 

levando em consideração as quadras mais próximas à praça) com destaque para os usos 

e atividades e a intensidade construtiva dada pelo gabarito.  Essa análise dos padrões de 

ocupação também procura realçar as relações entre a arquitetura do entorno e a rua, des-

tacando os graus de acessibilidade e integração (aberturas, fechamentos) nos termos 

definidos por Ferdinando Rodrigues (2005).  A classificação das tipologias das praças 

teve como referências Robba e Macedo (2002), levando em consideração uma análise 

mais paisagística, e Rodrigues (2005) ao analisar de forma mais geométrica.

  Para a apreensão da cidade através da percepção, utilizou-se dos conceitos de 

visibilidade e legibilidade da metodologia de Kevin Lynch (1990), com o enfoque na 

imagem das praças para a cidade, seja através da sua tipologia, do seu reconhecimento 

visual, do seu enquadramento na cidade ou dos elementos simbólicos no seu entorno. 

  Na análise física considerou-se fatores como: nos equipamentos urbanos, des-

taque para grau de conservação, quantidade, distribuição; no plano suporte, os  desníveis, 

rampas, acessos; segurança - presença de policiamento e sinais de vandalismo; e na 

arborização, observando-se a quantidade de árvores, vegetação predominante, porte 

predominante, e relevância do sombreamento, sem levar em consideração análises 

quantitativas mais aprofundadas.

4.3 estabelecendo os caminhos de análise
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Para uma melhor compreensão das análises das praças através dos parâmetros escolhi-

dos, optou-se por simplifica-los e explica-los através do uso de infográficos, que, no próxi-

mo momento fará parte da esquematização desse estudo. As dez praças analisadas 

foram catalogadas em fichas resumo que reúnem todas as informações relevantes ao 

seu entendimento e fundamentam a segunda etapa de análise realizada através da apli-

cação de entrevistas estruturadas (questionários).

  No ítem 4.4 a seguir, apresenta-se uma leitura simplificada do que se propõe, 

observando a estrutura padrão aplicada em em todas as fichas. O uso dos infográficos 

auxilia na compreensão dos parâmetros de forma unificada e para isso, faz-se necessário 

o esclarecimento mais aprofundado do que significa cada item dos parâmetros. Ainda 

assim, é importante destacar que a análise das praças é um guia para facilitar a visita de 

campo, mas que admite observações adicionais tendo em vista a especificidades de cada 

espaço visitado. 
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4.4 guia de leitura das análises

parâmetros urbanisticos

Entende-se esse parâmetro como a leitura da relação da praça com o entor-

no imediato, através dos conceitos de mobilidade, conectividade, acessibili-

dade e permeabilidade visual. Na mobilidade, observa-se a ocorrência ou não 

de fluxo destacado de automóveis nas proximidades da praça, de modo a 

interferir, por exemplo, na segurança do pedestre. A conectividade e a acessi-

bilidade estão ligadas às conexões e acessos da praça com o seu entorno 

imediato e com a cidade; se é fácil de chegar até ela, se existem muitas vias 

de acesso, se está bem ou mal conectada a cidade. Essas variáveis podem 

informar sobre o modo como os usuários lidam com esse espaço; as pesso-

as tendem a buscar rotas mais fáceis para se locomover, e se uma praça mais 

acessível e conectada será mais, ou menos utilizada, considerando que uma 

localização privilegiada possui um efeito “multiplicador”. Por fim, no tocante 

a permeabilidade visual observa-se o quanto essa praça está visível para os 

seus usuários - se existem barreiras construídas ou naturais que atrapalham 

ou não a sua visão total; se existem espaços pouco visíveis ou se ela é com-

plemente visível de todos os seus pontos. Toma-se como pressuposto que as 

barreiras e as permeabilidades irão influenciar de forma positiva ou negativa, 

por exemplo, na criação de locais mais “perigosos”, com menor ou maior 

sensação de insegurança.

entorno

arquitetura

A análise da arquitetura do entorno torna-se importante para mostrar a 

relação entre a vizinhança e a praça, com enfoque na permeabilidade dessas 

estruturas dentro desse conjunto. São analisados o grau de acessibilidade 

das fachadas, o gabarito e os usos. O grau de acessibilidade das fachadas 

baseado em Rodrigues (2005) orienta-se por 03 categorias de análise: 

fachadas reservadas, restritas ou livres. Essas composições, relacionam-se 

ao predomínio de cheios e vazios e refletem a relação imediata do espaço 

edificado com o espaço urbano. A predominância do gabarito em alto, médio 

ou baixo tem impacto direto na escala do entorno, na relação “escala 

humana x espaço urbano”. Uma praça localizada em uma área de baixo 

gabarito possui um maior contato com a escala humana, com o pedestre, em 

comparação a uma que esteja localizada em uma área de alto gabarito. 

Também, torna-se importante a definição da predominância do uso do solo, 

visto que este, assim como gabarito, influenciará na forma como o entorno se 

relaciona à praça. Equipamentos urbanos localizados em áreas com uma 

maior variedade de uso estarão sujeitos a um maior fluxo de pessoas, e 

consequentemente mais diversidade e uso.



A análise tipologica da praça torna-se importante para mostrar a relação da 

sua estrurua formal e funcional e toda equipagem necessária para seu 

relacionamento funcionamento com o entorno. Baseando-se em Macedo 

(2002) essa estrutura é analisada seguindo preceitos paisagisticos, sendo 

classificada em: praça jardim, praça seca, praça azul e praça amarela; e 

geometricamente, são utilizados os conceitos de Rodrigues (2005) que as 

define em: praça circular, praça poligonal regular, praça poligonal irregular, 

praça nuclear e  praça linear. A caracterização desses tipos repercutirá na 

forma como esses espaços são utilizados pelos seus usuários.
tipologia

parâmetros perceptivos

significado
legibilidade

A análise de percepção, baseada em Kevin Lynch (1990), busca através apre-

ensão dos conceitos de imagebildiade, legibilidade, identidade e significado 

identificar as relações entre as pessoas e os espaços analisados, no caso as 

praças ocupadas pelo movimento Eco Praça, objeto de análise do presente 

estudo, a partir dos seus elementos de destaque, inclusive no seu entorno, e 

o seu reconhecimento como elemento separado dos demais que a circun-

dam. Para Lynch (1960) estruturar e identificar o ambiente é uma habilidade 

vital para os usuários de um espaço, pois a sensação de desorientação é 

angustiante para quem vivencia a cidade. Um ambiente legível oferece segu-

rança e possibilita uma experiência urbana mais intensa, uma vez que a 

cidade explore seu potencial visual e expresse toda a sua complexidade. A 

identificação de um objeto implica na sua distinção em relação a outras 

coisas, seu reconhecimento como uma entidade separada, ou seja, sua iden-

tidade.

parâmetros físicos

equipamentos
urbanos

Segundo a norma brasileira NBR 9284 da ABNT, cujo título é Equipamento 

Urbano e que classifica os equipamentos que dão sustentação às funções 

urbanas, os equipamentos urbanos são todos os bens públicos ou privados, 

de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao 

funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder públi-

co, em espaços públicos e privados. Na análise foram considerados os princi-

pais equipamentos presentes nas praças, quais sejam: os bancos, a ilumina-

ção e os equipamentos destinados à práticas de esporte e lazer. Na observa-

ção dos bancos levou-se em consideração quesitos como quantidade, mate-

rial e estado físico; no caso da iluminação observou-se se esta é direcionada 

ou não, se pertence a praça ou ao entorno, a quantidade e a distribuição. 
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plano suporte

A micro acessibilidade é aqui analisada através do que se denominou  plano 

suporte, e inclui tipos de pisos, desníveis, calçadas e rampas de acesso. No 

caso do piso considerou-se as condições da pavimentação e respectivos 

resvestimentos  como lajota, terreno natural, cimento, pedra - e o seu estado 

de conservação fisica - bom, regular ou ruim. Um piso trepidante além de 

dificultar o acesso a um deficiente físico não é atrativo aos demais pedestres. 

Caso haja desnível, este é designado por ser menor ou maior que 1 metro, 

apontando assim se esta praça está elevada ao ponto de sair do nível dos 

olhos do usuário. Uma praça bastante elevada não é de fácil acesso e, 

portanto, não será atrativa como lugar de passagem. Assim como o piso e os 

desníveis, as calçadas nas praças são elementos fundamentais para o 

pedestre. Neste caso observa-se se são acessíveis ou não, condição que está 

está ligada diretamente ao tipo de piso, material, tamanho e qualidade.  Por 

sim, analisa-se a existência de rampas, se estas estão acessíveis ou não, 

todavia não é levado em consideração a NBR 9050 e as suas pré definições 

quantitativas para com as rampas, por não corresponder ao foco de análise 

esperado desse estudo. Registra-se, ainda que, observando os objetivos do 

estudo,  toda a discussão apresentada sobre a micro acessibilidade resulta 

de uma analise qualitativa, com a base em aproximações deduzidas pelo 

olhar,   sendo abstraidas as dimensões, os ângulos, entre outros fatores que 

deveriam ser considerados em caso de estudos com fins projetuais.    

arborização

segurança

A segurança foi analisada a partir de dois critérios físicos: a presença de 

policiamento - seja através de ponto físico, guardas, monitoramento - e a 

presença de vandalismo - demonstrado através de pichações e depredação 

dos equipamentos urbanos. Ainda que esse parâmetro seja medido através 

desses dois critérios, a segurança é vista de forma subjetiva através de várias 

das análises anteriores como fluxo de pessoas, diversidade de usos, ilumina-

ção.

A análise de arborização, assim como as demais análises, não necessitou a 

realização de um inventário detalhados do conjunto arbóreo ou de análises 

quantitativas de conforto ambiental. O método utilizado tomou como 

referência a observação direta com foco nos seguintes aspectos: se a praça 

foi projetada ou não; quantidade e qualidade da vegetação existente; porte 

predominante; e a significância do sombreamento existente. A partir do 

registro da existência desses elementos nas praças analisadas foi possível 

fazer um comparativo entre elas, as sensações de conforto térmico propor-

cionado pela arborização e relacionar à outras nuances. As praças mais arbo-

rizadas e sombreadas tendem a ser mais atrativas ao uso e descanso.
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eco praça

O parágrafo final traz uma síntese conclusiva das intervenções do Movimen-

to Eco Praça na praça analisa embasada nos relatos dos participantes, nos 

registros fotográficos e nos eventos do facebook. O foco dessa leitura se dá 

na comparação entre as praças - qual foi mais ocupada e porque; práticas 

realizadas; estimativa de usuários; resquícios da apropriação.
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Figura 26. Localização das praças analisadas.
Fonte: Produzido pela autora, 13 de maio de 2017.

Praça do Ralf, Lagoa Azul

Área de Lazer Panatis, Potengi

Praça André de Albuquerque, Cidade Alta

Praça 7 de Setembro, Cidade Alta

Praça Cívica, Petrópolis

Praça Edgar Borges, Mãe Luiza

Praça dos Eucaliptos, Candelária

Parque de Capim Macio, Capim Macio

Praça Central de Neópolis, Neópolis

Praça Omar O’Graddy, Ponta Negra

LEGENDA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3 4
6

5

7

8
9

10

Capitulo 5

91



Capitulo 5

92

O presente capitulo trata da análise das 

praças utilizadas pelo Movimento Eco Praça 

a partir da aplicação dos parâmetros referi-

dos no item 4.4. Esse estudo busca sintetizar 

as principais características físicas, ambien-

tais e formais desses espaços para uma 

melhor interpretação da análise perceptiva 

do movimento Eco Praça. Admitindo que o 

espaço público é o principal palco para as 

manifestações humanas e promotor de inte-

rações, trocas sociais e da coletividade, o 

tomamos como ponto chave dessa análise. 

Por isso, torna-se imprescindível a sua com-

preensão - como suporte físico à essas 

manifestações - para então refletir sobre o 

sentimento e importância atribuído ao Movi-

mento Eco Praça para a cidade de Natal. 

Nesse sentido, procede-se a análise seguin-

do uma sequência por região administrativa: 

na Região Norte, a Praça do Ralf e a Área de 

Lazer Panatis; na Região Leste, as praças 

André de Albuquerque, 7 de Setembro, Praça 

Cívica e Praça Edgar Borges; e na Região Sul, 

a Praça dos Eucaliptos, o Parque de Capim 

Macio, a Praça Central de Neópolis e a Praça 

Omar O’Graddy.
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  A praça do Ralf, também conheci-

da como praça Garotinho da Copa, está 

localizada no Bairro de Lagoa Azul, na 

Região Norte de Natal, mais precisamente 

dentro do Conjunto Gramoré, entre as 

Avenidas Guaíra e Tocantina. Com uma 

área de aproximadamente 19.286 m² está 

inserida em um grande espaço público 

que abriga uma segunda praça gradeada, 

com restrições de acesso em sua perpen-

dicular, fato que contribui para a concen-

tração das atividades e circulação das 

pessoas no entorno na praça do Ralf.

PRAÇA DO RALF 
GAROTINHO DA COPA
Bairro de Lagoa Azul

Região Norte

Natal1

Figura 28. Praça do Ralf.
Fonte: Acervo pessoal. 
Maio de 2017.
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Figura 27: Localização da Praça do Ralf.
Fonte: Produzido pela autora, 16 de maio de 2017.
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   O entorno da praça é ocupado por atividades predominantemente residenciais, 

mas destaca-se a presença de três igrejas protestantes e vias com intenso fluxo de veícu-

los para os padrões de circulação da Região - principalmente na Avenida Tocantina -  

assim como de um grande movimento de pessoas no seu outro eixo - na rua Guaíra. 

  Há um predomínio de edificações de um pavimento, o que contribui para o forta-

lecimento das relações entre a escala humana, o espaço privado e o espaço público. 

Entretanto, a maioria das fachadas possui apenas uma abertura e são fechadas por grade 

ou portão de ferro, o que indica um entorno edificado do tipo reservado, nos termos defini-

do por Rodrigues (2005), com forte controle do meio interior sobre exterior, limitando 

essa interação.

  A praça do Ralf está bem conectada à cidade e ao bairro, sendo de fácil acesso 

por estar próxima às duas principais avenidas citadas - Guararapes e Tocantina, sendo 

esta última classificada como via estrutural no sistema viário da cidade. Apesar de não 

possuir grades ou muros, o seu espaço interior não é totalmente permeável pela quanti-

dade de barreiras físicas, como a pista de skate e as duas quadras e arquibancadas exis-

tentes, que apesar de serem atrativos acabam por criar áreas excluídas.

  A presença do Ginásio Nélio Dias, no espaço público onde está inserida, propor-

ciona uma maior legibilidade à Praça, assim como uma maior significância no contexto do 

bairro, facilitando a sua identificação. Apesar disso, admite-se uma dificuldade de inter-

pretação das suas dimensões como um todo, devido à sua extensão e quantidade de 

barreiras - construídas e naturais.

Figura 29. Entorno da Praça do Ralf.
Fonte: Acervo pessoal. Maio de 2017.
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Figura 30. Mapa de uso do solo do 
entorno imediato da Praça do Ralf.
Fonte: Produzido pela autora. Maio de 
2017.

Praça Pacaembu

Quadra 

Praça agregada 

Igreja Evangélica
Assembléia de Deus

Uso do Solo - Entorno Imediato

Residencial
Serviço

Comércio
Institucional

LEGENDA

Canteiro

Gabarito - Entorno Imediato

1 pavimento
2 ou mais pavimentos

LEGENDA

Pista de skate

Figura 31. Mapa de gabarito do entorno 
imediato da Praça do Ralf.
Fonte: Produzido pela autora. Maio de 
2017.
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  No que diz respeito aos equipamentos urbanos, a praça conta com muitos 

bancos, em madeira e em bom estado de conservação, academia da terceira idade, play-

ground, duas quadras, arquibancadas, pista de skate e uma quantidade e distribuição 

regular de postes, o que acaba por deixar o espaço inseguro a noite (figuras 32, 33 e 34). 

Segundo moradores do entorno, a maior parte da iluminação está instalada no seu 

espaço exterior, ao seu redor, sendo insuficiente para o atendimento das necessidades 

de iluminação em razão da sua grande extensão, causando sensação de insegurança, 

que são ampliadas pelas práticas de vandalismo e violência registradas no bairro.  

  Devido à sua geometria, ela se caracteriza como uma praça linear, com total 

predomínio de uma de suas dimensões, fato que concorre para que a sua capacidade 

agregadora do entorno seja apenas bilateral.  E desde a perspectiva paisagística, a Praça 

do Ralf é classificada como uma praça jardim, pela predominância da vegetação (árvores, 

arbustos, grama), mesmo que sem um planejamento adequado. A maioria das árvores 

são de médio porte e não estão distribuías igualmente em toda a área, o que contribui 

para deixar áreas, como a das quadras e da pista de skate, menos favorecidas. O estado 

físico das árvores é bom e o sombreamento é significativo. Apesar disso nota-se o desca-

so com a pode dessa  vegetação e uma grande quantidade de vegetação daninha.

  Também, é importante destacar que quanto a acessibilidade, essa praça está 

situada no nível das calçadas, não possuindo desníveis consideráveis. As calçadas são 

acessíveis e estão em bom estado de conservação, com rampas de acesso em dois 

pontos. 

  A praça não possui policiamento próximo, embora, e talvez por isso,  os sinais de 

vandalismo sejam visíveis. Segundo moradores do entorno, a prática do consumo de 

drogas e os assaltos realizados nas imediações durante a noite são comuns. Nos demais 

horários, o espaço é sempre utilizado para prática de caminhadas, atividade física na aca-

demia da terceira idade, crianças brincam no playground e na pista de skate, fatos que 

concorrem para uma sensação maior segurança nesses horários.

  Mesmo depredada e sem sinais de cuidados ou manutenção pelo poder público, 

a praça do Ralf é um espaço bastante ativo e frequentado pela comunidade. Junto a Área 

de Lazer Panatis, foram os únicos dois espaços ocupados pelo Movimento Eco Praça na 

Região Norte, a qual  ocorreu no dia 20 de junho de 2015 e potencializou a realização de 

diversas atividades e participações de músicos locais, ampliando a visibilidade sobre  a 

presença do movimento na região.
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Figura 31. Mesa de jogos.
Fonte: Acervo próprio.

Figura 34. Arquibancada na Praça do Ralf.
Fonte: Acervo pessoal. Maio de 2017.

Figura 33. Mobiliário da Praça do Ralf.
Fonte: Acervo pessoal. Maio de 2017.

Figura 32. Pista de Skate na Praça do Ralf.
Fonte: Acervo pessoal. Maio de 2017.
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Figura 35. Montagem Eco Praça 
Edição Especial na Praça do Ralf.
Edição de imagem própria.
Fotos da autoria de Pardal Silva.
Fonte: Acervo próprio.



ÁREA
DE LAZER
PANATIS2
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  O Espaço Cultural Francisco das 

Chagas Bezerra de Araújo, também 

conhecido como Área de Lazer do Pana-

tis, é um complexo de cultura e lazer 

localizado entre as avenidas Dr. João 

Medeiros Filho, Paulistana e Acaraú, no 

bairro Potengi, na Região Norte de Natal. 

Possui uma área de 29.222 m² distribuí-

da em pista de cooper, quadras, parques 

pista de skate e áreas verdes.

área de lazer
panatis
Bairro do Potengi

Região Norte

Natal2

Figura 37. Área de Lazer Panatis.
Fonte: Acervo pessoal. Maio, 2017.

Figura 36. Localização da Área de Lazer Panatis.
Fonte: Produzido pela autora. Maio de 2017.
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  O entorno da praça possui intenso fluxo de veículos leves e pesados, que circu-

lam em média e alta velocidade, principalmente na Av. João Medeiros Filho, principal ave-

nida da Região e eixo de ligação entre esta e a Região Leste e entrada norte da cidade.  A 

área de lazer está bem conectada à cidade, sendo de fácil acesso por estar próximo à esta 

avenida, mas a sua conexão com o seu entorno fica bloqueada devido a grade que a 

envolve em todo o seu perímetro, restringindo o seu acesso à sua fachada principal, volta-

da para a Avenida João Medeiros Filho. 

  Essa barreira, apesar de tornar a praça impermeável, garante-lhe uma melhor 

manutenção já que o acesso aos seus equipamentos permanece sob vigilância e encerra 

em determinado horário (22 horas), evitando assim práticas de vandalismo comuns em 

espaços públicos abertos. Internamente, também se nota a existência de elementos 

construídos e naturais (árvores, quadra de esporte, edificações, equipamentos urbanos) 

que, às vezes funcionam como barreiras, promovendo a formação de pontos cegos e 

dificultando a visualização completa da área, gerando uma sensação de insegurança 

nesses locais. 

 Ainda, o seu entorno não possui a presença de elementos históricos ou simbóli-

cos para a cidade. Apesar disso, o espaço é fácil de ser reconhecido pela sua facilidade 

de acesso e localização, estando próxima a principal avenida da Região Norte. A arquite-

tura desse entorno, é predominante residêncial e de um pavimento, mas se distancia da 

área do espaço devido ao cercamento e pelo caráter reservado das fachadas que, devido 

as poucas aberturas, evidenciam o controle do interior com o exterior.  

  Quanto aos equipamentos urbanos, a área é dotada de campo de futebol, pista 

de cooper, academia da terceira idade e um prédio onde eram realizados cursos de arte 

(música, teatro, entre outros), dentre outros eventos, mas que hoje está fora de funciona-

mento. Quanto ao mobiliário, a maior parte dos bancos é em madeira e alvenaria e está 

em bom estado de conservação.  

Figura 38: Relação do Área de Lazer Panatis 
com a Avenida Acaraú.
Fonte: google maps. Adaptado pela autora. 
Maio, 2017. 

Capitulo 5

103



Figura 39. Mapa de uso do solo do 
entorno imediato da Área de Lazer 
Panatis.
Fonte: Produzido pela autora. Maio, 
2017.
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Escola Hipócrates

Espaço cultural
(sem funcionamento)

Uso do Solo - Entorno Imediato

Residencial
Serviço

Comércio
Institucional

LEGENDA

Quadra multiuso

Gabarito - Entorno Imediato

1 pavimento
2 ou mais pavimentos

LEGENDA

BOPE - Batalhão de Operações Especiais

Figura 40. Mapa de gabarito do entorno 
imediato da Área de Lazer Panatis.
Fonte: Produzido pela autora. Maio, 
2017.

Figura 41: Relação do Área de Lazer 
Panatis com a Avenida Acaraú.
Fonte: google maps. Acesso em Maio de 
2017.



  A sua iluminação não é direcionada e está bem distribuída. O piso está em terre-

no natural e os passeios em lajota, todos em bom estado de conservação, sendo consi-

derada como bastante acessível. Toda a área e os equipamentos são bem utilizados: 

caminhadas na pista de cooper, exercícios físicos na academia, crianças brincando, ska-

tistas, jovens conversando. A praça está situada no nível térreo, não possuindo desníveis 

consideráveis, e assuas calçadas são acessíveis e estão em boa conservação.

  Quanto a sua geometria, ela está caracterizada como uma praça poligonal 

irregular, tendo suas dimensões e ambientes exclusivos e imprevistos. Quanto ao paisa-

gismo, o espaço é caracterizado como uma praça jardim, por se tratar de uma área proje-

tada e conter bastante vegetação, que se configura como eficaz no seu sombreamento e 

encontra-se em bom estado de conservação. A maioria das árvores são de grande porte 

e estão distribuídas igualmente em toda a área, com destaque para as muitas palmeiras. 

Em comparação às outras praças analisadas, observa-se aqui a pouca presença de vege-

tação daninha, o que sugere a ocorrência de manutenção regular do lugar.

  O espaço possui um vigia que trabalha até às 22:00 horas, momento em que o 

parque é fechado. Segundo ele, no turno da noite existem os policiais que fazem uma 

vigília, pois ao entardecer a área passa a ficar mais insegura. Mesmo tendo boa ilumina-

ção, como já mencionado anteriormente, existem áreas menos visíveis que são usadas 

para o consumo de drogas e outras atividades ilícitas. 

  Apesar da depredação de alguns equipamentos urbanos, o espaço é bastante 

utilizado e oferece muitos atrativos. Segundo relato dos usuários, ele é utilizado em 

todos os horários e em dias específicos da semana acontecem atividades esportivas 

(aulas de capoeira) e de dança (hip hop, por exemplo), que acontecem nas segundas, 

quartas e sextas pela manhã também acontecem aulas de dança. A ocupação feita pela 

Eco Praça, que aconteceu no dia 12 de abril de 2015, teve como tema “Diversidade” e 

proporcionou a participação de artistas locais com a realização de atividades em todos 

os horários, incluindo ações de recuperação de alguns equipamentos com pintura e grafi-

tes.
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Figura 44. Equipamento urbano 
da Área de Lazer Panatis.
Fonte: Acervo pessoal. 
Maio, 2017.

Figura 43. Bancos da Área de Lazer 
Panatis.
Fonte: Acervo pessoal. Maio, 2017.

Figura 42. Pista de Cooper na Área de 
Lazer Panatis. 
Fonte: Acervo pessoal. Maio, 2017.
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Figura 45. Montagem Eco Praça na 
Área de Lazer Panatis.
Edição de imagem própria.
Fotos da autoria de Rayanne Fonseca 
Bastos.
Fonte: Acervo próprio.
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  A Praça André de Albuquerque, 

também conhecida como Praça Verme-

lha, está situada no bairro da Cidade 

Alta, na Região Leste de Natal em uma 

área de aproximadamente 5.030 m². É o 

marco zero da cidade e possui um signi-

ficado único para a cidade de Natal, 

sendo símbolo da República no RN.  Está 

na confluência de várias edificações de 

grande importância e valor simbólico 

como a Catedral Velha, o Instituto Histó-

rico e Geográfico do RN, entre outras. 

Capitulo 5

110

praça andré
de albuquerque
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Figura 47. Praça André de Albuquerque.
Fonte: Acervo pessoal. Maio, 2017..
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Figura 46. Localização Praça André de Albuquerque.
Fonte: Produzido pela autora. Maio de 2017.



  Nota-se na praça intenso fluxo de veículos leves, que circulam em baixa veloci-

dade, e de pessoas, que trabalham, vão as compras ou em busca de serviços oferecidos 

no bairro e que também utilizam o seu entorno para estacionamento. O espaço da praça 

está bem conectado e é de fácil acesso dentro do traçado da cidade, o que já é esperado 

devido a sua significância e localização privilegiada dentro do centro histórico. Interna-

mente, temos que a Praça André de Albuquerque é bastante permeável, possuindo em 

sua maioria vegetações de grande porte e sem a presença de barreiras que obstruam as 

suas visuais.

  O seu entorno possui predominantemente fachadas definidas como de acessi-

bilidade restrita, tendo em seus desenhos uma acentuação simbólica de abertura princi-

pal e reciprocidade de vistas exterior x interior x exterior, controlada pelo exterior. A 

maioria dos edifícios, apesar de possuírem uma predominância de vazios, pela quantida-

de de aberturas, tem seu acesso controlado por vigilância. 

  Quanto ao gabarito, nota-se que essa área possui gabaritos diversos, mas em 

sua maioria um ou dois pavimentos, não existindo assim edifícios de altura relevante, o 

que contribui para a ocorrência de uma relação, tornando a área harmoniosa à escala 

humana. A predominância de usos está no uso institucional, característica marcante da 

área.

  

Figura 48. Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Apresentação - Catedral 
velha.
Fonte: http://turismo.natal.rn.gov.br/i-
grejas.php
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Assembléia Legislativa do RN

Palacio da cultura Pinacoteca Potiguar

Igreja Matriz
N. Senhora da Apresentação

Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Norte

Tribunal de Justiça

Praça 7 de Setembro

Memorial Câmara Cascudo

Uso do Solo - Entorno Imediato

Residencial
Serviço

Comércio
Institucional

LEGENDA Figura 49. Mapa de uso do solo do 
entorno da Praça André de
Albuquerque.
Fonte: Produzido pela autora. Maio, 
2017.
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LEGENDA

Figura 50. Mapa de gabarito do entorno 
da Praça André de Albuqueque.
Fonte: Produzido pela autora. Maio, 
2017.
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Instituto Histórico e Geográfico do RN

Figura 51. Instituto Historico e Geografi-
co do RN.
Fonte: Google Maps. Acesso em Maio 
de 2017.



3
  No que diz respeito aos equipamentos urbanos, a praça possui bancos, em 

madeira em péssimo estado de conservação (figura 54) e postes não direcionados, mais 

predominantes no seu entorno, o que aliado ao pouco fluxo de pessoas à noite, admite 

uma sensação de insegurança a esse espaço. Nela se encontram dois monumentos: o 

marco zero (figura 52) e o monumento dos heróis, mais próximo à igreja (imagem 53). 

Segundo relatos de pessoas que trabalham na área, devido ao seu piso e utilizando os 

bancos como obstáculos, o espaço é bastante utilizado à noite por skatistas. Quanto a 

sua acessibilidade, praça não possui desníveis significantes e com exceção dos cantei-

ros, todo o seu piso em granilite está em bom estado de conservação.

  Quanto a sua geometria, é admitida como uma praça nuclear, por estar centrali-

zada em torno de uma área urbana de interesse patrimonial e pela sua capacidade de 

agregar a essa história as fachadas ao seu redor. Essa praça é considerada uma praça 

jardim, por se tratar de uma área marcada pela presença de vegetação centenária em 

toda a sua extensão. Possui palmeiras e árvores centenárias de grande porte, o que 

promove um bom sombreamento em quase toda a sua totalidade. Por ser uma área proje-

tada e que já passou por diversas melhorias ao longo dos anos - de acordo com seus 

usos - possui passeios bem definidos.  

  Durante a visita, observou-se que a praça possuía policiamento, mas não se 

sabe ao certo a frequência dessa vigília.  Nota-se um grande descaso em relação a sua 

manutenção - bastante lixo, equipamentos depredados e pichações - o que, junto à uma 

ausência de ressignificação das áreas centrais, deixa o espaço inseguro e abandonado. 

  Como referido, a Praça André de Albuquerque. destaca-se pela sua origem e 

importância para a cidade, pela presença marcante das suas edificações de valor patri-

monial, pela sua centralidade comercial e de poder, abrigando  grandes instituições 

governamentais, entre elas o poder legislativo e parte do judiciário. O movimento Eco 

Praça utilizou essa área em 4 de junho de 2015, Dia Mundial do Meio Ambiente e através 

da observação de fotos, contatou-se a presença de um bom número de usuários, uma 

diversidade de atrações musicais e a utilização de várias tendas, o que não era comum 

em outras ocupações como nas das Praças dos Eucaliptos e de Capim Macio, devido à 

ausência de áreas sem vegetação. 
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Figura 52. Marco zero na Praça
André de Albuquerque.
Fonte: Acervo pessoal. Maio, 2017.

Figura 53. Monumento aos heróis na 
Praça André de Albuquerque.
Fonte: Acervo pessoal. Maio, 2017.

Figura 54. Banco na praça André 
de Albuquerque.
Fonte: Acervo pessoal. Maio, 2017.
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Figura 55. Montagem Eco Praça na 
Praça André de Albuquerque.
Edição de imagem própria.
Fotos da autoria dos fotógrafos: Taline 
Freitas, Raphael Bezerra, Carolin 
Carvalho, Luiza Medeiros e Rudá de 
Melo.
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  A Praça Sete de Setembro é 

uma pequena praça, com uma área de 

apenas de 1.970 m², localizada no bairro 

da Cidade Alta, Região Leste de Natal. 

Está bem próxima a Praça André de 

Albuquerque, se constituindo em quase 

uma extensão desta, inclusive pelo seu 

valor simbólico.  
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Figura 57. Praça 7 de Setembro.
Fonte: Acervo pessoal. Maio, 2017..
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Figura 56. Localização da Praça 7 de Setembro.
Fonte: Produzido pela autora. Maio de 2017.



  Por isso, também está cercada por importantes edificações de valor político, 

histórico-cultural e patrimonial, como o Palácio Felipe Camarão, sede da prefeitura do 

Natal, e o Palácio da Cultura (ou pinacoteca do estado), também conhecido como Palácio 

Potengi, antiga sede do governo do estado, a sede Assembleia Legislativa do Rio Grande 

do Norte e o Tribunal de Justiça do Estado. 

  A maioria do fluxo no seu entorno é de pessoas que trabalham nas instituições 

vizinhas, de passagem e dos que utilizam o transporte público, visto que a Praça 7 de 

Setembro junto à Praça André de Albuquerque funcionam como eixo de ligação através 

de duas estações de ônibus a todas as administrativas da cidade. Na área da praça, o 

espaço está bem conectado a cidade e, como mencionado anteriormente, por se tratar de 

um ponto de estratégico é de fácil acesso nos seus quatro eixos. Visualmente, ela 

também é bastante permeável, o que se intensifica pela sua pequena extensão, arboriza-

ção de grande porte, ausência de barreiras e geometria quadrangular. Assim, de todos os 

seus eixos é possível ter uma visão contemplativa da praça e do entorno.

  Assim como a Praça André de Albuquerque, as fachadas do seu entorno imedia-

to são de acessibilidade restrita, tendo em seus desenhos uma acentuação simbólica de 

abertura principal e reciprocidade de vistas exterior x interior x exterior, controlada pelo 

exterior; e os gabaritos possuem alturas diversas, em sua maioria um ou dois pavimen-

tos, não existindo edifícios de altura relevante. A predominância de usos está no uso 

institucional, característica marcante da área.

Figura 58. Pinacoteca Potiguar.
Fonte: panoramio.com. Acesso em 
Maio de 2017.
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Assembléia Legislativa do RN

Palacio da cultura Pinacoteca Potiguar

Igreja Matriz
N. Senhora da Apresentação

Tribunal Regional Eleitoral 
do Rio Grande do Norte

Tribunal de Justiça

Praça André de Albuquerque

Memorial Câmara Cascudo

Uso do Solo - Entorno Imediato

Residencial
Serviço

Comércio
Institucional

LEGENDA Figura 59. Mapa de uso do solo do 
entorno imediato da Praça 7 de 
Setembro.
Fonte: Produzido pela autora. Maio,
2017.
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Figura 60. Mapa de gabarito do entorno 
da Praça 7 de Setembro.
Fonte: Produzido pela autora. Maio,
2017.
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Figura 61. Tribunal de Justiça do RN.
Fonte: www.tribunadonorte.com.br.
Acesso em Maio de 2017.



  Quanto aos equipamentos urbanos, a praça possui bancos em madeira e em 

razoável estado de conservação (figura 64), poucos postes não direcionados e não 

possui lixeiras ou equipamentos de lazer/prática de atividade física. Todo o seu piso está 

em granilite e pedra portuguesa, mas está bastante danificado; e quanto a acessibilidade, 

apesar de não possui desníveis significantes, esta inexiste em toda a sua extensão 

devido ao piso trepidante em alguns locais, o que dificulta o passeio por completo. 

  Geometricamente é considerada uma praça nuclear, por estar centralizada em 

torno de uma área urbana de interesse patrimonial, pela sua capacidade agregadora e 

pela simetria dos seus eixos, que se unem em um centro onde há um monumento; e 

quanto ao seu paisagismo, é considerada uma praça jardim, pela predominância da vege-

tação como elementos estruturante, como palmeiras e algumas árvores de grande porte, 

em bom estado de conservação e proporcionando um bom sombreamento em toda a 

área.  

  Apesar da praça ser projetada e estar localizada no centro do poder municipal e 

estadual, devido a essa ausência de cuidados, possui canteiros e piso obstruídos de 

vegetação daninha, alterando assim os seus limites. Também observa-se um grande des-

caso em relação a limpeza, principalmente pela quantidade de mato em toda a sua exten-

são. Observou-se a presença de moradores de rua, sinais de vandalismo e ausência de 

vigilância. Apesar disso, no horário de trabalho diurno, há a vigilância dos edifícios insti-

tucionais do entorno.

  A Praça 7 de Setembro, junto à Praça André de Albuquerque, são dois espaços 

públicos de grande importância para a cidade principalmente por serem berço das rein-

vindicações e movimentos sociais, possuidoras de um entorno de valor histórico-patri-

monial, eixos de ligação com todas as regiões da cidade através do transporte público e 

localização privilegiada dentro de uma área bastante ativa – institucional e comercial.

  Na Praça 7 de Setembro, em 9 de dezembro, a Eco Praça realizou a sua última 

movimentação do ano de 2016, movida não só pelo projeto de ocupação do espaço públi-

co e suas demais atividades, como também pelo manifesta à conjuntura política instável 

a qual se instalava nesse momento. Contudo, neste dia pôde-se observar um enfraqueci-

mento do movimento que, sem apoio do Governo Municipal não conseguiu apoio (ou 

parceria)  para instalação dos equipamentos necessários a realização da ocupação, 

como som e tendas. Além disso, observou-se uma fraca participação da população – seja 

como participantes, expositores ou apoios.
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Figura 62. Vegetação na praça 7 
de setembro.
Fonte: Acervo pessoal. Maio, 
2017.

Figura 63. Estátua na 
Praça 7 de Setembro.
Fonte: Acervo pessoal. 
Maio, 2017.

Figura 64. Mobiliário da Praça 7 de 
Setembro.
Fonte: Acervo pessoal. Maio, 2017.
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Figura 65. Montagem Eco Praça na 
Praça 7 de Setembro.
Produzido pela autora.
Fotos da autoria: Panoramio e Rudá 
de Melo. Acesso em Maio de 2017.
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  A Praça Pedro Velho, mais conheci-

da como Praça Cívica, está localizada no 

bairro de Petrópolis, na cidade de Natal, 

mais precisamente entre a Avenida Pruden-

te de Morais, Rua Trairi, Rua Potengi e a Rua 

Floriano Peixoto e Possui uma área de apro-

ximadamente 14.612 m². 
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Figura 67. Praça Cívica.
Fonte: Acervo pessoal. Maio, 2017.
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Figura 66. Localização da Praça Cìvica.
Fonte: Produzido pela autora. Maio de 2017.



  Assim como a Praça André de Albuquerque e a Praça 7 de Setembro, ela possui 

um forte significado histórico para a cidade de Natal, pela sua localização, pelos edifícios 

institucionais e de lazer do seu entorno entre os quais se destacam: o Palácio dos Espor-

tes, a Escola Estadual Felipe Guerra, que serviu de antiga residência oficial do estado, a 

Escola Estadual Anísio Teixeira e o Clube Albatroz – Clube dos suboficiais e sargentos da 

aeronáutica de Natal. A Praça também se constitui em ponto de convergência e sede de 

alguns grandes eventos culturais realizados pela Prefeitura de Natal como o Grande Des-

file do Natal em Natal. Devido a isso e sua extensão e permeabilidade visual, ela é bastan-

te legível e fácil de ser reconhecida.

  No seu entorno, também ocorre um grande fluxo de veículos, principalmente na 

Av. Prudente de Morais, que decorre do elevado grau de conectividade com diversos bair-

ros as partes da cidade, nas direções sul e leste, principalmente. Em decorrência, se confi-

gura como um lugar de passagem e, estando no eixo de ruas que levam a diferentes 

pontos do bairro, com muitas paradas de ônibus, favorece a sua utilização por caminhan-

tes e usuários do transporte coletivo.

  O espaço é bastante permeável e sem pontos cegos, sendo possível a sua visua-

lização de todos os seus eixos, fato que também favorece a sua apropriação pelos alunos 

das escolas do seu entorno, nos horários de intervalo e finais de aula e conversão em 

importante espaço de convívio.

  Ainda assim a maioria das fachadas do entorno imediato são de acessibilidade 

restrita, predominando os cheios sobre os vazios, marcados principalmente nas residên-

cias e nos serviços. Nota-se que essa área possui uma predominância de baixo gabarito, 

de dois pavimentos e quanto ao uso, destaca-se pela predominância de serviços e insti-

tuições – clinicas e escolas.

Figura 68. Relação da Praça Cívica 
com a Av. Prudente de Morais.
Fonte: Google Maps. Acesso em Maio 
de 2017.
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Palácio dos esportes
Djalma Maranhão

Escola Estadual Professor
Anísio Teixeira

Uso do Solo - Entorno Imediato

Residencial
Serviço

Comércio
Institucional

LEGENDA Figura 69. Mapa de uso do solo do 
entorno imediato da Praça Cívica.
Fonte: Produzido pela autora. Maio,
2017.
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Figura 70. Mapa de gabarito do entorno 
da Praça Cívica.
Fonte: Produzido pela autora. Maio,
2017.

Centro Est de Educação Profissional 
Sen Jessé Pinto Freire

Figura 71. Relação da Praça Cívica com 
a Rua Trairi.
Fonte: Google Maps. Acesso em Maio 
de 2017.

Centro de Educação Para Jovens 
e Adultos Professor Felipe Guerra



  No que diz respeito aos equipamentos urbanos, a praça possui muitos bancos 

em madeira e em bom estado de conservação, distribuídos uniformemente em toda a sua 

extensão. A sua iluminação e do seu entorno é não direcionada, mas atende às necessi-

dades da área, estando bem distribuída. Por outro lado, não possui lixeiras e equipamen-

tos de lazer ou atividade física.

 Na análise na micro-acessibilidade é importante destacar que toda a área da 

praça está nivelada com as calçadas, não tendo assim desníveis consideráveis, possuin-

do rampas de acesso em vários pontos. Além disso, o seu piso, em lajota, encontra-se em 

bom estado de conservação.

 A Praça Cívica é considerada uma praça azul, pelo destaque da fonte de água em 

contraponto a pouca quantidade de vegetação por área projetada. Pode ser definida 

como uma praça nuclear, por estar centralizada em torno de uma área urbana e possuir 

uma capacidade agregadora em suas relações espaciais com o entorno já referidas, 

tendo todos os seus quatro eixos conectando essa área. No que diz respeito ao paisagis-

mo e conforto, apesar de ter uma área projetada e da sua vegetação estar em bom estado 

de conservação e porte adequado, não proporciona um sombreamento adequado em 

toda a sua extensão, deixando espaços – como o seu centro – desprovidos de sombra. 

  Quanto à segurança, segundo relatos de um vendedor ambulante que a observa 

em todos os turnos (manhã, tarde e noite), essa área é bastante perigosa, e devido a 

ausência de policiamento e de um entorno ativo no período da noite são comuns os 

casos de assaltos e uso de drogas. São observados também sinais de vandalismo, como 

pichações e equipamentos depredados.

  Mesmo estando em uma área de grande valor imobiliário e dentre as praças ana-

lisadas, possui as melhores condições de manutenção (limpeza e equipamentos urbanos 

em boa conservação), a Praça Cívica torna-se um espaço inseguro, principalmente à 

noite, pela fraca diversidade de usos no seu entorno, onde a maioria dos estabelecimen-

tos fecham nesse horário e pela ausência de atrativos que promovam uma maior perma-

nência. A ocupação realizada pela Eco Praça na Praça Cívica aconteceu no dia 8 de março 

de 2015 e teve como enfoque o empoderamento feminino, tendo suas atrações e exposi-

ções vinculadas ao feminismo e a valorização da mulher. 
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Figura 72. Busto de Pedro Velho.
Fonte: Acervo pessoal. Maio,
2017.

Figura 73. Alunos na Praça Cívica.
Fonte: Acervo pessoal. Maio de 
2017.

Figura 74. Banco na Praça Cívica.
Fonte: Acervo pessoal. Maio de 
2017.
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Figura 75. Montagem Eco Praça na 
Praça Cívica.
Produzido pela autora.
Fotos da autoria de Rayanne Fonseca.
Acesso em Maio de 2017.
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  A praça Edgar Borges, também 

conhecida como praça do Blackout, 

devido à falta de iluminação em anos 

anteriores, está localizada no Bairro de 

Mãe Luiza, na Região Leste de Natal, na 

Avenida João XXIII, principal via de 

acesso ao bairro de Mãe Luiza e ligação 

da Via Costeira aos bairros de Petrópolis 

e Tirol, fato que a configura como um 

grande fluxo de veículos e de pessoas. 

PRAÇA edgar
borges
Bairro de Mãe Luiza

Região Leste

Natal6

Figura 77. Praça Edgar Borges.
Fonte: Acervo pessoal. Abril, 2017..

Figura 76: Localização da Praça Edgar Borges.
Fonte: Produzido pela autora. Abril de 2017.
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  Em termos de conexão, a Praça Edgar Borges está bem conectado a cidade, 

sendo de fácil acesso de ambos os eixos - pela Via Costeira ou Tirol. Possui uma área de 

1820 m², distribuída de forma linear em desníveis acentuados. Além disso, a praça é bas-

tante permeável, sendo de fácil visualização e reconhecimento por parte de um visitante. 

  A arquitetura do entorno tem por predominância as fachadas livres, marcadas 

pelo uso comercial. A maioria das residências e comércios possui acesso livre, e nota-se 

uma grande permeabilidade do entorno em relação ao espaço público. A maior parte das 

edificações possui um pavimento, com destaque para a Igreja Católica Nossa Senhora da 

Conceição, que pelo seu gabarito e localização, se destaca como referência do lugar. 

 A praça não possui policiamento e apresenta sinais de vandalismo e bastante 

lixo. Apesar disso, segundo moradores, a área é tranquila e bastante frequentada em 

todos os horários. Aliado a isso, sua localização e boa iluminação, garantem-lhe uma 

sensação de segurança.

  No que diz respeito aos equipamentos urbanos, a praça possui um espaço para 

manifestações artísticas - um palco multiuso e arquibancadas (figura 82); uma área reser-

vada para instalação de playground, pois nota-se a presença de apenas partes destes; e 

apenas um banco, bastante isolado dessas áreas. Quanto a iluminação, segundo mora-

dores, esse problema foi solucionado recentemente e hoje a praça e seu entorno contam 

com iluminação adequada.  

  Observam-se muitos postes, não direcionados, na praça e no entorno. O piso é 

de lajota em bom estado de conservação e percorre toda a sua extensão, com exceção 

dos canteiros e áreas verdes. Assim, é importante mencionar a deficiência que esse 

espaço apresenta em atrativos ao seu uso, não possuindo nenhum equipamento de 

lazer, descanso ou atividade física, além de possuir infraestrutura precária.
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Figura 78. Bairro de Mãe Luiza.
Fonte: https://motyrumurbano.wor-
dpress.com/urbano-2014/. Acesso 
em: Abril de 2017.



Figura 79. Mapa de uso do solo dao 
entorno imediado da Praça Edgar 
Borges.
Fonte: Acervo pessoal. Abril de 2017.
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Uso do Solo - Entorno Imediato

Residencial
Serviço

Comércio
Institucional

LEGENDA

Gabarito - Entorno Imediato

1 pavimento
2 ou mais pavimentos

LEGENDA

Figura 80. Mapa de gabarito do entorno 
imediato da Praça Edgar Borges
Fonte: Acervo pessoal. Abril de 2017.

Figura 81. Entorno da Praça Edgar 
Borges. 
Fonte: Acervo pessoal. Abril de 2017.

Escola Estadual Monsenhor Alfredo Pegado

Clube de Idosos Antonia Maria Augusta
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  Geometricamente, a Praça Edgar Borges é definida como uma praça linear, com 

predominância de uma de suas dimensões e capacidade agregadora do seu entorno. 

Quanto a micro acessibilidade, a praça possui um grande desnível, por estar localizada na 

área central da Avenida João XXIII, que se divide em dois níveis. Essa acessibilidade é 

alcançada através de várias rampas (figura 84), que possuem guarda corpo e piso ade-

quado. É importante destacar que esse espaço também funciona como um apoio à tran-

sição entre esses dois níveis, sendo assim de extrema importância para a comunidade.

  Quanto ao paisagismo, a praça é caracterizada como praça seca, por se tratar de 

uma área que não priorizou a vegetação e o descanso, embora funcione como bom 

espaço de passagem de pedestres.  No que diz respeito a arborização, esse espaço não 

possui mais que cinco árvores, estando distribuídas de forma dispersa e bastante isola-

das, e não produzindo um sombreamento significativo e por consequência más condi-

ções de conforto térmico e um microclima desagradável. Além disso, maior parte da vege-

tação rasteira é daninha e se observa um grande descaso quanto a isso (figura 83).

 Mesmo diante da precariedade da infraestrutura, segundo moradores do entor-

no, esta praça é bem utilizada, ocupada em todos os turnos, em sua maioria pelos jovens, 

para prática de esportes, principalmente skates e outras brincadeiras. Também se desta-

ca a sua apropriação pelas atividades religiosas - a comunidade de Mãe Luiza possui 

duas igrejas católicas e vinte evangélicas - que realizam missas campais, exposições, 

feiras, entre outras atividades comunitárias.

  A ocupação da Praça Edgar Borges pelo Movimento Eco Praça aconteceu no dia 

13 de setembro de 2015, e fez parte das atividades de abertura da I Semana Estadual da 

Juventude, promovida pela Secretaria Extraordinária de Juventude do RN – Sejurn. É 

importante destacar, que essa ocupação contou com a parceria da SEJURN, Fundação 

José Augusto Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social - 

Sethas RN e a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do RN (SPM).



Figura 83. Passeios da Praça 
Edgar Borges. 
Fonte: Acervo pessoal. 
Abril, 2017.
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Figura 83. Desníveis Praça 
Edgar Borges.
Fonte: Acervo pessoal. 

Figura 82. Palco multiuso da 
Praça Edgar Borges.
Fonte: Acervo pessoal. 



resumo

mobilidade

conectividade

acessibilidade

permeabilidade

relação com o entorno

significado

legibilidade

equipamentos urbanos

plano suporte

segurança

arborização (conforto)

ruim médio bom

Capitulo 5

139



Capitulo 5

140

Figura 84. Montagem Eco Praça 
Juventude na Praça Edgar Borges.
Produzida pela autora. 
Abril de 2017.
Fonte: www.facebook.com/ecopraca.
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  A praça dos Eucaliptos está 

localizada no Bairro de Candelária, na 

Região Sul de Natal, mais precisamente 

dentro do Conjunto Candelária no cruza-

mento das ruas Frei Henrique de Coim-

bra, Jerônimo de Albuquerque e Desem-

bargador Túlio Bezerra de Melo. Com 

uma área de aproximadamente 8.456 m² 

distribuída de forma linear, a praça se 

destaca pelo acentuado desnível em 

relação a rua e pela altura dos Eucaliptos 

- vegetação predominante.

Capitulo 5

142

praça dos 
eucaliptos
Bairro de Candelária

Região Sul

Natal7

R
u
a
 jer

o
n
im

o
 d

e a
lb

u
q
u
er

q
u
e

Figura 85. Praça dos Eucaliptos.
Fonte: Acervo pessoal. Abril, 2017.
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Figura 84. Localização da Praça dos Eucaliptos.
Fonte: Produzido pela autora. Abril de 2017.



  O entorno da praça possui pouco fluxo de carros e pessoas, com exceção do 

período da manhã onde, quando aumenta o movimento de pais e alunos da da Escola 

Infantil Pensante, além dos passeios matinais das crianças com seus professores. Além 

disso, pela manhã alguns moradores do entorno também utilizam a praça para caminha-

da.  

  O espaço está bem conectado à cidade e ao bairro, sendo de fácil acesso por 

estar próximo à Avenida Salgado Filho e a Avenida Prudente de Morais. Todo a área da 

praça é permeável visualmente, as vistas são facilitadas pela altura da vegetação e pela 

ausência de barreiras físicas, o que favorece uma fácil identificação pelo usuário de qual-

quer eixo deste espaço.

  No entorno da Praça dos Eucaliptos não existem edificações históricas ou de 

valor simbólico para a Natal. Apesar disso, o seu reconhecimento é bastante fácil devido 

a sua centralidade, o acesso fácil, e a proximidade do bairro de Candelária com a UFRN e 

com o Natal Shopping, pontos de referência importantes na cidade. As fachadas do seu 

entorno imediato são reservadas, com predomínio de cheios sobre os vazios e um notório 

controle do interior com o exterior. Possui em sua maioria residências, de baixo gabarito 

e muro alto e com uso de cerca elétrica. 

  É importante destacar que essa praça possui um desnível bastante acentuado e 

que só possui duas rampas de acesso, o que compromete as condições de acessibilida-

de. Ainda, esse desnível acaba por criar vistas cegas para observadores ao nível da rua, 

contribuindo por exemplo para criação de áreas mais inseguras.

Figura 86. Residencias do entorno da 
praça dos eucaliptos.
Fonte: Acervo pessoal. Abril, 2017.
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Figura 87. Mapa de uso do solo do 
entorno imediato da Praça dos Euca-
liptos.
Produzido pela autora. Abril de 2017.
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Figura 88. Mapa de gabarito da Praça 
dos Eucaliptos.
Produzido pela autora. Abril de 2017.



  Quanto aos equipamentos urbanos, a praça conta com pouquíssimos bancos, 

em madeira e em péssimo estado de conservação (figura 91). Quanto a iluminação, ela 

possui poucos postes não direcionados e a maior parte estão no seu entorno, o que 

aliado ao pouco fluxo de pessoas, fortalece a sensação de insegurança no lugar. Quando 

se trata de atrativos e equipamentos de esporte e lazer a praça possui apenas um play-

ground, também em condições ruins de conservação (figura 89). Grande parte da área da 

praça está em terreno natural, tendo apenas o passeio circundante em lajota, em estado 

de conservação razoável.

  No que diz respeito a classificação tipológica da praça, esta pode ser classifica-

da quanto a sua geometria como praça linear, pelo predomínio de uma de suas dimen-

sões, cuja capacidade do entorno é apenas bilateral; e quanto ao seu paisagismo como 

uma praça jardim, por se tratar de uma área marcada pela presença de vegetação;

  A arborização da praça consiste basicamente em eucaliptos e mato; a área não 

foi projetada inicialmente, e aparentemente, os passeios foram feitos após indicações de 

uso. Há uma grande concentração de vegetação em toda a sua extensão, o que promove 

um sombreamento de quase toda a sua totalidade. Os eucaliptos, por terem um grande 

porte, não funcionam como barreira visual facilitando a integração dos espaços na praça.

  Fatores como o desnível, a ausência de policiamento, o isolamento dos morado-

res e consequentemente das fachadas ao uso do espaço público, a ausência de comér-

cios e serviços que deixem a área ativa em todos os horários, contribuem para a insegu-

rança e monotonia da praça. 

  É importante destacar que a Praça dos Eucaliptos foi o primeiro espaço utilizado 

pelo movimento Eco Praça, em dezembro de 2013. Após essa ocupação, as cinco segui-

das também continuaram mensalmente sendo nesta praça - 25 de maio, 29 de junho, 04 

de julho, 31 de agosto e 28 de setembro de 2014. Conclui-se que a localização privilegia-

da, a legibilidade, assim como as condições de conforto e acolhimento da praça dos 

eucaliptos, foram pontos fundamentais ao impulso inicial que o movimento Eco Praça 

necessitava para se promover e se expandir para outros espaços da cidade.
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Figura 89. Academia da terceira idade 
na Praça dos Eucaliptos.
Fonte: Acervo pessoal. Abril de 2017.

Figura 90. Mesa de jogos
na Praça dos Eucaliptos.
Fonte: Acervo pessoal. 
Abril de 2017.

Figura 91. Rampa acessivel 
na Praça dos Eucaliptos.
Fonte: Acervo pessoal. 
Abril de 2017.
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Figura 92. Montagem eco praça na 
Praça dos Eucaliptos.
Edição de imagem própria.
Fotos da autoria de Rudá de Melo - 
Radar. Acesso em Abril de 2017.
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  O Parque de Capim Macio está 

localizada no Bairro de Capim Macio, na 

Região Sul de Natal, entre as ruas 

Manuel Pereira da Silva, Neuza Farache, 

Mis. Joel Carlson e a rua Industrial João 

Motta. A área de aproximadamente 

36.170 m² era de uma chácara pertencen-

te a família Pignataro, e em 2008, o 

espaço seria utilizado pela Prefeitura de 

Natal para a construção de uma lagoa de 

captação. Após diversas ações de resis-

tência e apropriações dos moradores 

com apoio de outros movimentos 

sociais da cidade, parte do terreno foi 

destinado para conversão em um parque 

público.  
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Figura 95. Localização do Parque de Capim Macio.
Fonte: Produzido pela autora. Abril de 2017.

Figura 96. Parque de Capim Macio.
Fonte: Acervo pessoal. Abril de 2017.



  Segundo moradores do entorno, o Ministério Público do RN, através da Promoto-

ria do Meio Ambiente, se incorporou a luta em defesa da não derrubada das árvores da 

área e decidiram, junto à Prefeitura, mantê-la arborizada e reduzir a lagoa de captação, 

criando assim o Parque de Capim Macio. Apesar disso, o espaço encontra-se ainda aban-

donado pelo poder público, e mesmo sendo caracterizado como “parque”, não foi objeto 

de qualquer ação que o caracterizasse como tal. Inexistem equipamentos urbanos e infra-

estrutura atrativa ao uso, além da sua acessibilidade estar restrita aos seus contornos 

exteriores, onde existe um passeio.

  É observado no entorno imediato um grande fluxo de automóveis, principalmen-

te na Rua Ismael Pereira da Silva, onde se localizada a fachada principal do Solar Alta 

Vista - prédio residencial que ocupa uma quadra inteira a frente do Parque. Esta e as 

outras fachadas do entorno imediato são de acesso restrito, com predomínio de cheios 

sobre os vazios e um grande controle do interior com o exterior, fato que dificulta a intera-

ção entre o tecido edificado e a praça. Além disso, a maioria das edificações é de uso resi-

dencial e, de médio e alto gabarito (04 a mais pavimentos).

  Mesmo não possuindo em seu entorno edifícios de valor histórico ou simbólicos 

para a cidade, o Parque de Capim Macio é de fácil reconhecimento e identificação, devido 

a sua localização no bairro e a proximidade com a Avenida Roberto Freire, eixo principal 

de ligação da cidade às praias do litoral sul e a área turística mais importante da cidade, a 

praia de Ponta Negra.

  Segundo moradores do entorno, o uso mais intenso do parque acontece com 

mais frequência pela manhã, por pedestres que fazem caminhada; e no período da noite, 

pela prática da prostituição, o que acaba por também estigmatizar essa área.   

Além disso, o grupo dos moradores do entorno chamado de “Amigos do Capim Macio” se 

reúne esporadicamente e organiza mutirões de limpeza, lanches, atividades recreativas e 

o evento “Encãotro”, onde há um passeio coletivo com pets. O espaço está bem conecta-

do a cidade e ao bairro, sendo de fácil acesso pela sua localização com a Avenida Roberto 

Freire. 

  

Figura 97. Solar boa vista - residencial no 
entorno do Parque de Capim Macio.
Fonte: Acervo pessoal. Abril, 2017.
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Uso do Solo - Entorno Imediato

Residencial
Serviço

Comércio
Institucional

LEGENDA

Figura 98. Mapa de uso do solo do 
entorno imediato do Parque de Capim 
Macio.
Fonte: Produzido pela autora. Abril, 
2017.

Gabarito - Entorno Imediato

1 pavimento
2 ou mais pavimentos

LEGENDA

Figura 99. Mapa de gabarito do 
entorno imediato do Parque de Capim 
Macio.
Fonte: Produzido pela autora. Abril, 
2017.

Supermercado Extra

Quadra multiuso

CAERN

Lagoa de captação
e moradias irregulares
Uso misto - residencial e serviço
Venda de água, gás e bebidas

Figura 100. Residencias no entorno do 
Parque de Capim Macio.
Fonte: Produzido pela autora. Abril, 
2017.



  A área do Parque é bastante permeável em duas de suas fachadas - na Rua 

Ismael Ferreira da Silva e na rua Missionário Joel Carlson, sem a presença de barreiras. 

Nas outras duas fachadas existe uma maior quantidade de vegetação, uma grade e 

alguns elementos construídos, que promovem uma menor identificação a um observa-

dor externo. É importante destacar que essas áreas menos visíveis são facilmente identi-

ficadas como pontos de prostituição e venda de drogas. 

  O parque de Capim Macio não possui equipamentos urbanos, apenas uma 

quadra multiuso, em péssimo estado de conservação e de pouco uso. Sua iluminação é 

precária, estando presenta em sua maioria no seu entorno, e com exceção do seu perí-

metro - que é calçado e acessível - toda a área interna do parque está em terreno natural. 

Com exceção da Lagoa de captação, toda a área do Parque está no nível da terra. O pas-

seio que circunda todo o seu perímetro é acessível e possui rampas. 

  Por não ser projetado e não possui tipos específicos de vegetação ou passeios 

bem definidos, é basicamente um grande bosque com uma grande variedade de árvores. 

Todo o espaço é agradável e sombreado; e a maioria das árvores tem porte médio, estão 

em bom estado de conservação e tem um sombreamento significativo. Admitindo esse 

espaço como uma “praça”, pelo seu uso, o classificamos paisagisticamente como praça 

jardim e quanto a sua geometria, como poligonal regular.

  Quanto à segurança, não existe policiamento no entorno e devido a fatores 

como: pouca diversidade de usos e fluxo de pessoas, ausência de iluminação adequada, 

prostituição e comércio de drogas, o Parque torna-se um local estigmatizado e inseguro, 

fato que contribui para que não seja um lugar pouco atrativo aos moradores do entorno 

ou até de outras pessoas que desejem frequentá-lo, principalmente durante a noite.

  Junto a Praça dos Eucaliptos, estes dois espaços foram os mais ocupados pelo 

Movimento Eco Praça. Nos dias 01 e 02 de Novembro de 2014 ocorreram as duas primei-

ras movimentações no Parque, e posteriormente nos dias: 05 de julho, 20 de setembro e 

14 de novembro de 2015; e 06 de março, 05 de junho e a última no dia 09 de julho de 

2016, totalizando oito ocupações. Todas as ocupações tiveram uma temática de apro-

priação: primavera, permanência, sororidade e sustentabilidade criativa. Acredita-se que 

essa popularidade na escolha do Parque como palco ao movimento se dá principalmen-

te pela sua localização privilegiada e pela já existência de outros grupos ativos que já 

realizavam ações na praça.  
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Figura 101. Vegetação no Parque de 
Capim Macio .
Fonte: Acervo pessoal. Abril de 2017.
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Figura 102. Montagem Eco Praça no 
Parque de Capim Macio.
Edição de imagem própria.
Fotos da autoria de Rudá de Melo.
Fonte: Acervo próprio.
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 A Praça Central de Neópolis 

está localizada no Bairro de Neópolis, na 

Região Sul de Natal, entre as alamedas 

Bouganvilles, das Cerejeiras, dos Euca-

liptos e dos Flamboyans. Possui uma 

área de aproximadamente 12.000 m² 

distribuída de forma retangular e se des-

taca pela proximidade com a principal 

igreja do bairro, a Igreja Católica Nossa 

Senhora da Aparecida.

praça CENTRAL
DE NEÓPOLIS
Bairro de Neópolis

Região Sul

Natal9

Figura 104. Praça Central de Neópolis.
Fonte: Acervo pessoal. Abril de 2017.

Figura 103. Localização da Praça de Neópolis.
Fonte: Produzido pela autora. Abril de 2017.
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  Com um entorno predominantemente residencial e localizada no interior do con-

junto habitacional, a Praça Central de Neópolis não possui um grande fluxo de pessoas 

exteriores ao lugar e o fluxo de automóveis é de base local. Apesar de bem conectada à 

cidade e ao bairro através de ruas e avenidas conhecidas, como a BR 101 e a Av. dos Euca-

liptos, a praça não é fácil de ser localizada por exemplo por alguém que nunca ouviu falar 

dela. A área da praça é bastante permeável visualmente, o que favorece uma fácil identifi-

cação pelo usuário de qualquer eixo deste espaço. Seu maior uso acontece pela manhã e 

no final da tarde por moradores do entorno na prática de caminhada.

  As fachadas do entorno imediato são de acesso restrito, com predomínio de 

cheios sobre os vazios e um maior controle com interior em relação ao exterior. Apesar 

disso, muitas possuem muro baixo ou grades permeáveis, o que demonstra um caráter 

mais familiar do bairro. Essa relação de proximidade com o exterior é intensificada pela 

predominância de edificações residenciais de um pavimento, aproximando esse tecido 

edificado da escala humana.

  Ainda, destaca-se no seu entorno a Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que 

apesar de estar a uma quadra da sua localização, é o principal ponto de referência para do 

bairro de Neópolis, fato que contribui para facilitar o reconhecimento e significado desse 

espaço.

 A Praça de Neópolis conta com muitos equipamentos urbanos: quadra multiuso, 

mesas de jogos, bancos, playground, e academia da terceira idade. Mas, a maioria encon-

tra-se em péssimo estado de conservação e, segundo relatos de moradores, não são 

muito usados, com exceção da academia da terceira idade. 

Figura 105. Residencias do entorno da 
Praça Central de Neópolis.
Fonte: Acervo próprio.
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Uso do Solo - Entorno Imediato

Residencial
Serviço

Comércio
Institucional

LEGENDA

Figura 106. Mapa de uso do solo do 
entorno da Praça Central de Neópolis.
Fonte: Produzido pela autora. Abril, 2017.

Gabarito - Entorno Imediato

1 pavimento
2 ou mais pavimentos

LEGENDA

Figura 107. Mapa de gabarito do entorno 
da Praça Central de Neópolis.
Fonte: Produzido pela autora. Abril, 2017.

Paróquia de Nossa Senhora Aparecida

Conselho De Administração Do Conjunto

Policia do bairro

Quadra
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  Quanto a iluminação, observa-se a existência de uma boa quantidade de postes, 

bem distribuídos em toda a sua extensão e alguns direcionados na quadra. No que diz 

respeito ao piso, é importante destacar que a sua maior parte está em terreno natural, 

mas ela possui caminhos no seu interior e no seu perímetro de calçadas em lajotas. O 

plano suporte da praça não possui nenhum desnível acentuado, apesar disso, o espaço 

não é acessível como um todo. Existem muitas calçadas danificadas e existe apenas uma 

rampa que não é acessível. 

  Quanto a sua tipologia, geometricamente, ela é classificada como do tipo poligo-

nal irregular, pela propriedade de dissimular distâncias e dimensões, criando ambientes 

imprevistos, áreas excluídas visualmente – como, por exemplo, a área onde se localiza o 

posto policial, atrás da quadra. 

  Desde a perspectiva paisagística, é classificada como uma praça jardim, por se 

tratar de uma área marcada pela presença de vegetação, que contribui para proporcionar 

um sombreamento significativo em quase toda a sua extensão, com exceção da quadra. 

A vegetação predominante são árvores de médio porte, em bom estado de conservação. 

Também se nota a presença de muitos arbustos e mato. O cuidado com a vegetação da 

praça é feito por pessoas pagas pelos moradores do entorno, mas que alegam não ser 

suficiente diante da necessidade e tamanho do espaço.

  No que diz respeito a segurança, na área da praça existe uma polícia de bairro 

que, aparentemente, não está em funcionamento. Notam-se sinais de vandalismo e 

muito descaso no espaço, o que não favorece um maior uso e fluxo de pessoas na praça. 

Entretanto, não foi relatado pelos moradores casos de crime e violência na praça.

  A utilização da Praça Central de Neópolis como palco à Eco Praça ocorreu no dia 

03 de setembro de 2016 (penúltima ocupação da Eco Praça no ano de 2016). É importan-

te destacar que essa ocupação teve um número menor de participantes e uma menor 

diversidade de atividades, em comparação às de Capim Macio e Candelária, por exemplo. 

Apesar disso, nota-se muitas marcas dessa apropriação: pintura do mobiliário, confecção 

de mobiliário de pneus, pintura do piso do monumento e grafites.
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Figura 108. Mobiliário da Praça Central 
de Neópolis.
Fonte: Acervo pessoal. Abril de 2017.

Figura 109. Quadra da Praça
Central de Neópolis.
Fonte: Acervo pessoal.
Abril de 2017.

Figura 110. Academia da terceira idade
na Praça Central de Neópolis.
Fonte: Acervo pessoal. Abril de 2017.
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Figura 111. Montagem Eco Praça 
Criando Lugares na Praça Central de 
Neópolis. Edição de imagem própria.
Fotos da autoria de Rayanne Fonseca 
e Naya Toscano.
Acesso em Abril de 2017.
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praça Omar 
O'Grady
Bairro de Ponta Negra

Região Sul

Natal10
  

  Também conhecida como Praça 

Anjo Azul, a Praça Omar O’Graddy está 

localizada entre a Rua das Algas, Rua 

Carapera, Rua da Lagosta e a Rua Dr. 

Manoel Augusto Bezerra de Araújo em 

uma área de 6.190 m² no Conjunto Ala-

gamar, no bairro de Ponta Negra. Está 

próxima a Av. Roberto Freire e da Av. 

Praia de Pirangi, rotas importantes que 

levam às praias do litoral Sul de Natal. 

Essas relações de proximidade possibili-

tam uma boa conexão da praça com a 

cidade e facilidades nos acessos.

Figura 113 Praça de Alagamar.
Fonte: Acervo pessoal. Abril de 2017.

Figura 112. Localização da Praça Omar O’Grady.
Fonte: Produzido pela autora. Abril de 2017.



  O entorno da Praça de Alagamar é predominantemente residencial e não possui 

muito fluxo e carros e pessoas; o maior fluxo existente está na Avenida Praia de Pirangi, 

que está a uma quadra dessa área. A maioria das edificações do seu entorno são de uso 

residencial de um pavimento, com exceção de um dos seus lados onde existe um residen-

cial de muro alto e acima de 4 pavimentos.  Esse condomínio vertical, que toma toda uma 

quadra, marca substancialmente uma impermeabilidade do interior em relação ao exte-

rior. A relação de escala humana com o espaço público é perdida, não só pelo residencial 

já mencionado, como também pela presença de muros altos e portões fechados nas resi-

dencias. Assim, caracteriza-se as fachadas como de acesso restrito, com predomínio de 

cheios sobre os vazios e um grande controle do interior com o exterior. 

  O seu entorno não possui edifícios de valor histórico ou simbólicos para a cidade, 

fato este acaba por fortificar a sua ilegibilidade a um usuário que não conheça essa área 

e necessite encontrá-la. E no que diz respeito a sua permeabilidade, visualmente, é um 

espaço permeável, sendo possível observar toda a sua extensão de qualquer um dos seus 

eixos. 

  Ainda relacionado a simbologias, torna-se como relevante citar a presença do 

“anjo azul” (escultura de 12 metros, de concreto e ferro, feita por um artista local e exposta 

durante muitos anos na frente do seu ateliê na Avenida Hermes da Fonseca) na área da 

praça. As partes desta escultura foram “despejadas” como entulho nessa praça e, curio-

samente, passou a nomeá-la como “praça anjo azul”. Não se sabe ao certo quando come-

çaram a trata-la por esse nome, mas a partir disso admite-se essa área adquiriu um maior 

significado.

Figura 114. Anjo Azul na Galeria Anjo Azul, 
Hermes da Fonseca, 953.
Google Maps. Acesso em Abril de 2017.
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LEGENDA

Figura 115. Mapa de uso do solo do 
entorno imediato da Praça de Alaga-
mar.
Fonte: Produzido pela autora. Abril, 
2017.

Gabarito - Entorno Imediato

1 pavimento
2 ou mais pavimentos

LEGENDA

Figura 116. Mapa de gabarito do 
entorno imediato da Praça de Alaga-
mar.
Fonte: Produzido pela autora. Abril, 
2017.

Terminal de ônibus de Ponta Negra

Av. Praia de Pirangi

Figura 117. Residencias no entorno da 
Praça Anjo Azul.
Fonte: Google Maps. Acesso em Abril 
de 2017.



  Quanto aos equipamentos urbanos, a praça possui uma boa quantidade de 

bancos, em alvenaria e bom estado de conservação. Sua iluminação também é signifi-

cante, não direcionada e localizada dentro da sua área. Possui também mesas de jogos, 

playground e um cruzeiro, porém bastante degradados. Observou-se uma quadra de 

vôlei improvisada (figura xx) e peça das jogos de tabuleiro feitas com tampas de garrafa 

(figura xx), o que subtende-se o uso, mesmo que casualmente, desse espaço. Parte do 

seu piso está em terreno natural e os passeios em lajota, em bom estado físico. Toda a 

área da praça está tomada por mato, entulhos e lixo; não existe nenhuma lixeira.

  Em relação a micro acessibilidade, sua área não possui desníveis significantes e 

apesar de estar em grande parte em terreno natural, possui passeios calçados e acessí-

veis no seu interior e no seu perímetro. Nota-se também rampa de acesso, que aparente-

mente não é acessível e está danificada.

  Quanto a tipologia essa praça é caracterizada geometricamente como praça 

poligonal regular, pela imediata percepção das suas direções em relação ao seu entorno; 

e em relação ao seu paisagismo como praça jardim, pela presença marcante da vegeta-

ção.  A predominância é de árvores de grande porte em bom estado de conservação.  É 

bastante agradável e sombreada, mas apesar disso não oferece demais condições de 

permanência, pelo lixo e excesso de mato. Nota-se também muita vegetação daninha e 

um grande descaso com a pode das árvores e arbustos.

  Mesmo tendo passado por reformas, hoje está completamente degradada e 

sem manutenção alguma. Não existe policiamento e nota-se bastante vandalismo no 

equipamento público, o que acaba por torna-lo um local pouco atrativo e aliado à fraca 

presença de um entorno ativo, inseguro. Segundo relatos não há muito uso e no período 

da noite se torna mais insegura pelo uso de drogas. A penúltima ocupação da Eco Praça 

em Natal aconteceu nesta praça no dia 18 de Setembro de 2016, pela observação dos 

relatos e registros fotográficos no facebook, houve um número significativo de pessoas 

e muitas atividades.
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Figura 120. Jogos da Praça do
Alagamar.
Fonte: Acervo pessoal. Abril de 2017.
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Figura 119. Mobiliário da Praça do 
Alagamar.
Fonte: Acervo pessoal. Abril de 2017.

Figura 118. Anjo azul na Praça de 
Alagamar.
Fonte: Acervo pessoal. Abril de 2017.
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Figura 121. Montagem Eco Praça 
Alagamar.
Edição de imagem própria.
Fotos da autoria de Rayanne Fonseca 
Bastos.
Acesso em Abril de 2017.
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quadro 3|síntese | análise das praças

praças
parãmetros urbanísticos

entorno arquitetura significado / legibilidade

parãmetros perceptivos parãmetros físicos

equipamentos urbanos

1 praça do ralf

2 área de lazer
panatis

3 praça andré
de albuquerque

4 praça 7 de 
setembro

5 praça cívica

6 praça edgar borges

7 praça dos eucaliptos

8 parque de capim macio

9 praça de neópolis

10 praça anjo azul

tipologia
das praças

Intenso fluxo de veiculos

Bem conectado

Fácil acesso

Fachadas reservadas

Baixo gabarito

Residencial

Praça jardim

Praça poligonal

Ausêcia de edificações simbólicas

Fácil reconhecimento

Grande variedade de equipamentos

Ausência de manutenção

Intenso fluxo de veiculos

Bem conectado

Fácil acesso

Fachadas reservadas

Baixo gabarito

Residencial

Praça jardim

Praça poligonal

Ausêcia de edificações simbólicas

Fácil reconhecimento

Grande variedade de equipamentos

Ausência de manutenção

Intenso fluxo de veiculos

Bem conectado

Fácil acesso

Fachadas restritas

Baixo gabarito

Institucional

Intenso fluxo de veiculos

Bem conectado

Fácil acesso

Fachadas restritas

Baixo gabarito

Institucional

Presença de edificações simbólicas

Fácil reconhecimento

Presença de edificações simbólicas

Fácil reconhecimento

Poucos equipamentos urbanos

Ausência de manutenção

Poucos equipamentos urbanos

Ausência de manutenção

Intenso fluxo de veiculos

Bem conectado

Fácil acesso

Fachadas restritas

Baixo gabarito

Serviço e institucional

Praça azul

Praça nuclear

Praça jardim

Praça nuclear

Praça jardim

Praça nuclear

Presença de edificações simbólicas

Fácil reconhecimento

Poucos equipamentos urbanos

Ausência de manutenção

Intenso fluxo de veiculos

Bem conectado

Fácil acesso

Fachadas livres

Baixo gabarito

Comercial

Praça seca

Praça linear

Ausêcia de edificações simbólicas

Fácil reconhecimento

Poucos equipamentos urbanos

Ausência de manutenção

Pouco fluxo de veiculos

Bem conectado

Fácil acesso

Fachadas reservadas

Baixo gabarito

Residencial

Praça jardim

Praça linear

Ausência de edificações simbólicas

Fácil reconhecimento

Poucos equipamentos urbanos

Ausência de manutenção

Pouco fluxo de veiculos

Bem conectado

Fácil acesso

Fachadas reservadas

Baixo gabarito

Residencial

Praça jardim

Praça poligonal

Ausência de edificações simbólicas

Fácil reconhecimento

Poucos equipamentos urbanos

Ausência de manutenção

Pouco fluxo de veiculos

Bem conectado

Dificil acesso

Fachadas reservadas

Baixo gabarito

Residencial

Praça jardim

Praça poligonal

Ausência de edificações simbólicas

Fácil reconhecimento

Grande variedade de equipamentos

Ausência de manutenção

Pouco fluxo de veiculos

Bem conectado

Dificil acesso

Fachadas reservadas

Baixo gabarito

Residencial

Praça jardim

Praça poligonal

Ausência de edificações simbólicas

Fácil reconhecimento

Poucos equipamentos urbanos

Ausência de manutenção
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plano suporte segurança arborização
observações adicionais
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Térreo e acessível
Sem policiamento

Sensação de insegurança 

Área projetada

Sombreamento significativo em partes

Ausência de manutenção

Praça bastante utilizada pelos moradores do entorno, com muitos equipamen-

tos, mas em péssimo estado de conservação devido a ausência de manutenção.

Térreo e acessível
Vigilância até às 22:00 horas

Sensação de insegurança 

Área projetada

Sombreamento significativo 

Ausência de manutenção

Espaço com a maior variedade de equipamentos urbanos e bastante utilizado 

em todos os horários.

Térreo e acessível
Sem policiamento

Sensação de insegurança 

Área projetada

Sombreamento significativo 

Ausência de manutenção

Térreo e acessível
Sem policiamento

Sensação de insegurança

Área projetada

Sombreamento significativo 

Ausência de manutenção

Espaço de reinvindicações e movimentos sociais, presença de edificações de 

valor histórico-patrimonial e eixo de ligação através do transporte público com 

várias áreas da cidade.

Espaço de reinvindicações e movimentos sociais, presença de edificações de 

valor histórico-patrimonial e eixo de ligação através do transporte público com 

várias áreas da cidade.

Térreo e acessível

à 

Sem policiamento

Sensação de insegurança

Área projetada

Sombreamento significativo 

Ausência de manutenção

Ponto de convergência pelo transporte público a todas as regiões da cidade e 

sede de alguns grandes eventos culturais realizados pela Prefeitura de Natal.

Desnível acentuado
Sem policiamento

Sensação de insegurança à noite 

Área projetada

Sombreamento deficiente

Ausência de manutenção

Praça bastante utilizada pela comunidade e pelas igrejas do entorno apesar da 

ausência de atrativos e manutenção precária; entorno ativo.

Desnível acentuado
Sem policiamento

Sensação de insegurança  à noite

Área não projetada

Sombreamento significativo

Ausência de manutenção

Espaço de maior utilização pelo Movimento Eco Praça, apesar do entorno 

bastante ausente e do seu pouco uso pelos moradores.

Térreo e acessível
Sem policiamento

Sensação de insegurança

Área não projetada

Sombreamento significativo em partes

Ausência de manutenção

Área que iria ser destinada a uma lagoa de captação; presença de um coletivo de 

bairro forte.

Térreo e acessível
Sem policiamento

Sensação de insegurança

Área projetada

Sombreamento significativo em partes

Ausência de manutenção

Praça bastante utilizada pela comunidade; muitos atrativos apesar da pouca 

manutenção.

Térreo e acessível
Sem policiamento

Sensação de insegurança

Área projetada

Sombreamento significativo em partes

Ausência de manutenção

Praça pouco utilizada pela comunidade; poucos atrativos e péssima manuten-

ção.
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Figura 120. Montagem participantes 
da Eco Praça.
Edição de imagem própria.
Fotos de várias autorias.
Fonte: facebook.com/ecopraça.
Acesso em Abril de 2017.
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Este capítulo trata da análise perceptiva dos 

entrevistados com o Movimento Eco Praça – 

incluindo organizadores, pessoal de apoio, 

expositores, músicos, fotógrafos, artistas 

locais, e participantes em geral. A análise se 

fundamenta na realização de entrevistas 

estruturadas por meio da aplicação de ques-

tionários com o fim de extrair a percepção e 

o significado que os entrevistados atribuem 

ao movimento no contexto das demandas 

por uso dos espaços públicos na cidade de 

Natal. A análise está estruturada em três 

momentos: o primeiro, contém uma explica-

ção do método de aplicação e análise dos 

questionários e entrevista, que foi conduzido 

com base na metodologia de Kevin Lynch 

(1960), conforme explicitado nos capítulos 

iniciais do presente trabalho; o segundo 

apresenta a visão geral das pessoas e o 

terceiro trará a visão da organização do 

Movimento Eco Praça.
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6.1 Sobre o método e a aplicação dos questionários e da entrevista

  Segundo Lynch (1960), a compreensão do significado dos lugares resulta da 

ideia de que o espaço é uma construção em grande escala, que se faz por longos perío-

dos de tempo, e que depende dos valores sócio-culturais e individuais do lugar. Para este 

autor a interpretação da cidade e das suas partes pelas pessoas depende da relação 

destas com o meio ambiente, dos acontecimentos e das recordações de experiências 

passadas.

  Tomando por base esses pressupostos, busca-se entender a representação do 

Movimento Eco Praça através da imagem dos seus usuários, ou seja, a forma como eles 

percebem e se identificam com a cidade e seus lugares mais significativos a partir das 

suas respectivas experiências de vida. Para Lynch (1960) essa imagem é o resultado de 

um processo entre o observador e o meio, e varia de acordo com as expectativas e vivên-

cias de cada pessoa. Assim, para o entendimento do movimento dentro do contexto da 

cidade de Natal é necessário equacionar as imagens expressas pelos diferentes entrevis-

tados.

  Para a aplicação dos questionários optou-se pelo seguinte procedimento: usar 

um formulário online pela facilidade dos meios de comunicação virtuais em alcançar 

diversos grupos e pessoas e realizar entrevistas diretas. O formulário online foi continha 

31 questões distribuídas em cinco grupos: no primeiro, informações sobre o perfil do 

entrevistado (dados básicos das pessoas e o sua relação com a cidade); no segundo, a 

aproximação da percepção e os vínculos do entrevistado com o movimento Eco Praça; no 

terceiro, questões mais específicas aproximando-se dos organizadores e moradores do 

entorno das praças; no quarto momento, as aspirações e desejos para a continuidade do 

movimento; e finalmente, a avaliação da entrevista. 

  A entrevista foi realizada forma direta com foco na organização do movimento, 

estruturou-se em 22 questões centradas principalmente nas ações já realizadas pela Eco 

Praça, nas dificuldades, nos apoios alcançados e nas expectativas futuras. 



6.2 Análise dos questionários: O que pensam os usuários da iniciativa do Movimen-
to Eco Praça

Para compreender a visão dos usuários e pessoas envolvidas com o movimento foram 

aplicados 80 questionários entre os meses de março e junho de 2017, sendo 36% 

homens (29 pessoas) e 64% mulheres (51 pessoas) - Gráfico 1. Dessa amostra, 49% (36 

pessoas) estão na faixa etária de 16 a 25 anos e 45% (39 pessoas) entre 26 e 40 anos, o 

que a caracteriza como bastante uniforme quanto às idades, sem distinção de gênero 

(gráfico 2).  

  

  

  Quanto ao vínculo dos entrevistados com o Movimento Eco Praça (gráfico 3) 

temos que 72% (58 pessoas) eram frequentadores, 9% (7 pessoas) expositores, 10% (8 

pessoas) organizadores - ajudaram sendo apoios, 2% (2 pessoas) fotógrafos, 4% (3 pesso-

as) músicos e 3% (2 pessoas) vendedores. É importante destacar que muitas pessoas se 

classificaram como participantes, mas admitiam em outras respostas que também ajuda-

vam indiretamente.

64%

36%

Masculino
Feminino

LEGENDA
16 - 25
26 - 40

LEGENDA

41 - 60
mais de 60

45%

49%

5% 1%
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Gráfico 2. Idade. Fonte: Produzido 
pela autora. Abril de 2017.

Gráfico 1. Gênero. Fonte: Produzido 
pela autora. Abril de 2017.

9%
2%

72%

4%

10%
3%

Frequentador
Expositor

LEGENDA

Músico
Vendedor

Apoio
Fotógrafo

Gráfico 3. Vínculo dos entrevistados 
com o Movimento Eco Praça. Fonte: 
Produzido pela autora. Abril de 
2017.



  Para uma melhor compreensão desses vínculos cabe explicar alguns conceitos: 

como expositores considerou-se os envolvidos que colocavam alguns produtos à venda 

- artesanatos por exemplo; como fotógrafos, os que profissionalmente registravam as 

ocupações e disponibilizavam no evento do facebook; músicos, os que se apresentavam 

durante as ocupações; e vendedores, os ambulantes e pessoas que vendiam comida. 

Cumpre esclarecer, ainda, que grande parte desses participantes mantinham contato 

direto com a organização do Movimento através de uma ficha de inscrição disponibiliza-

da pelos organizadores nas páginas dos eventos no facebook.

  A maioria dos entrevistados reside nos bairros de Candelária, Capim Macio, 

Lagoa Nova, Ponta Negra, Neópolis e Nova Parnamirim, onde também foram realizadas 

a maioria das ocupações, e 50% das 80 pessoas entrevistadas mora há mais de 6 anos 

no mesmo bairro. No que diz respeito a relação dos entrevistados com os espaços públi-

cos da cidade, apenas 46,3% (37 pessoas) afirmam que costumam usar as praças dos 

seus bairros, o que nos mostra que é um pequeno número diante da quantidade de áreas 

livres e espaços públicos existentes na cidade de Natal. Destas, a maioria faz uso desses 

espaços para diversos tipos de lazer e prática de esportes (caminhadas) mas também 

para outros usos como namorar, praticar yoga, caminhar com o animal de estimação, 

beber e lanchar nos pontos de venda de ambulantes.
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Gráfico 4. Amostra dos bairros.
Fonte: Produzido pela autora. 
Abril de 2017.
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  Num segundo momento, se buscou entender a aproximação do entrevistado 

com o Movimento. Ao serem perguntados sobre o significado da palavra “Eco Praça”, as 

respostas mais comuns foram: cultura, apropriação do espaço público, integração, direito 

a cidade, ativismo social, renovação urbana, ativação do espaço público, respeito à natu-

reza, energia boa, prática de esportes como tecido aéreo e slack-line, comidas, encontros 

agradáveis, pessoas, ressignificação dos espaços e da cidade, interação entre  jovens, 

resistência, ocupação, construção coletiva, sustentabilidade e reunião de diversas tribos.

  Tais respostas revelam que a maioria dos entrevistados tem consciência dos 

objetivos do movimento, mas que também o reconhecem como um evento, uma ação 

pontual que, mesmo promovendo a ressignificação desses espaços, também incluíam 

em sua programação shows musicais e estímulo ao consumo de bebidas alcoólicas. 

Esse caráter dado ao movimento é justificado em respostas como: “Festa na Praça” e 

“Evento para atrair as pessoas para as praças” que nem sempre agradavam.

   Posteriormente, ao serem perguntados sobre como conheceram o Movimento 

Eco Praça, 48,8% (39 pessoas) afirmaram ter conhecido através de amigos e 45% (36 pes-

soas) através da internet, o restante dos entrevistados conheceu por outros meios ou 

divulgação na TV (gráfico 4). Perguntados sobre a frequência com que participavam 

dessas ocupações, a maioria (54%) respondeu que “quase sempre” (gráfico 5). Assim, 

nota-se que a internet - principal meio de divulgação do Movimento Eco Praça - é bastan-

te eficaz, o que já é esperado diante das novas relações sociais existentes; entretanto, 

também percebe-se que o “boca a boca” ainda convém como uma boa forma de mobili-

zação.

Através de amigos
Divulgação na Internet

LEGENDA

Outros
Divulgação na TV

45%

49%

5% 1%

Gráfico 5. Divulgação da Eco Praça. 
Fonte: Produzido pela autora. Abril 
de 2017.

7%

24%

54%

15%

Quase sempre
Poucas vezes

LEGENDA

Sempre
Apenas uma vez

Gráfico 6. Nível de participação na 
Eco Praça. Fonte: Produzido pela 
autora. Abril de 2017.
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  Ao serem perguntados sobre quais praças conheceram através do Movimento 

Eco Praça, muitas foram mencionadas, com citações mais frequentes para a Praça dos 

Eucaliptos, em Candelária, e o Parque de Capim Macio, no bairro de Capim Macio - coinci-

dentemente as mais utilizadas pelo movimento. As respostas também revelaram que 

pessoas não têm contato ou conhecimento sobre muitas praças da cidade, e que normal-

mente utilizam as mais próximas, nos seus próprios bairros. 

  Entretanto, através do Movimento Eco Praça passaram a conhecer outros espa-

ços, o que revela um aspecto positivo dessas ocupações. Nesse contexto, ao serem inda-

gadas sobre a importância do Movimento para a dinâmica de uso e apropriação da 

cidade de Natal, 97,4% (76 pessoas) responderam que sim e das 80 pessoas, 82% (65 

pessoas) afirmaram que em suas memórias se sentem realizadas nas suas participações 

nas ocupações realizadas pelo Eco Praça. Essas pessoas traduzem essa sensação atra-

vés das seguintes expressões: paz, lazer, divertimento, descontração, interação, conhecer 

pessoas novas, aproveitar a praça, apresentações artísticas, lazer saudável, ações cons-

trutivas, amizades construídas, possibilidade de ver coisas novas sendo ofertadas ao 

público  assim como comentários negativos que demonstram não só fraquezas no movi-

mento como também a falta de conscientização por parte deles com a população.

  

Lembro-me de ser uma ação que ganhou 

considerável aprovação da população, princi-

palmente os mais jovens. A Eco Praça era a 

atração do domingo: um dia que geralmente 

é lembrado como sendo de tédio e com 

pouca opção de entretenimento pela cidade. 

Era também um local de encontro dos 

amigos e conhecidos, a gente estendia uma 

canga nos canteiros e conversava a tarde 

inteira.

Entrevistado anônimo.

Acho necessário ações com esse caráter e 

acredito que, além de movimentar, pode 

trazer felicidade aos moradores do entorno 

desse local, quando realizado com respeito 

ao espaço construído alheio - já escutei 

reclamações a respeito do lixo deixado e não 

recolhido em calçadas, o que me faz achar 

que pode ser necessário existir maior cons-

cientização dos participantes dos eventos.

Entrevistado anônimo.
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  A maioria dos comentários negativos sobre o Movimento Eco Praça se relacio-

nam a forma como o movimento foi perdendo significado com o seu crescimento; o 

distanciamento dos seus objetivos. Aliada à ações dos participantes, como uso de 

drogas, vandalismo, o lixo que permaneciam após as ocupações e o incômodo aos vizi-

nhos dos entornos das praças, acabou por criar também uma visão estigmatizada das 

ocupações. Ainda assim, toma-se o Movimento Eco Praça como sucesso ao demonstrar 

a importância em ressignificar esses espaços através das suas ações de uso e ocupação, 

sendo inegável o significado que este conseguiu junto aos seus participantes. Abaixo, 

uma declaração de um entrevistado que demonstra a dualidade do Movimento enquanto 

evento e espaço político.

[...] lembro de ter sido muito bom, uma energia muito legal até o anoitecer. As crianças brincando 

nos espaços abertos, os expositores muito bem organizados, alguns sentados nas cangas no 

chão, outros em mesinhas ou barracas. O pessoal do circo fazendo sua arte como se fosse parte 

da praça mesmo. Depois [...] já não foi tão legal. Levei meu sobrinho de 2 anos uma vez e não 

ficamos nem 15 minutos. Havia muita gente, não havia espaços livres para as atividades lúdicas 

que aconteciam em outras edições, muitos adolescentes fazendo algazarra que só iam pra beber 

e transformaram a Eco Praça em uma extensão da Rua Chile. Muito lixo no chão, barulho demais e 

os expositores acabaram ficando em segundo plano. O foco principal do evento então, nem se fala, 

a revitalização das praças também ficou em segundo plano.

Entrevistado anônimo.

  No que diz respeito às atividades realizadas durante as ocupações, a maioria 

das pessoas se utilizava do espaço ocupado pelo movimento para descanso e passeios, 

assistir aos shows musicais e também participavam das rodas de discussões (Gráfico 7). 

Dentre todas as atividades mencionadas no gráfico 6, as destacadas como mais impor-

tantes para a recuperação da vitalidade das praças foram as rodas de conversas, as ativi-

dades físicas e artísticas, com mais destaque para “rodas de conversas” por ser a mais 

mencionada por “promoverem maior interação entre pessoas desconhecidas, elencarem 

temas relacionados a praça ocupada,  por trazerem temas importantes assim como des-

mistificar assuntos polêmicos”.
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  Ao serem perguntados sobre estarem ou não de acordo com as ações do Movi-

mento Eco Praça, 97,4% dos entrevistados (76 pessoas) responderam que sim. Por outro 

lado, a maioria não concordava com as mudanças que ocorreram nas praças frequenta-

das após as ocupações. Segundo os entrevistados, a mudança acaba acontecendo 

apenas na conscientização, mas estruturalmente, as praças continuaram como estavam, 

fato que reforça depoimentos que referem o caráter temporário das intervenções, que 

funcionam apenas como uma retomada momentânea e efêmera dos espaços, não 

promovendo mudanças permanentes significativas, as quais só poderiam ocorrer com o 

apoio da comunidade. 
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Feira de adoção

Passeio com pet

Gráfico 7. Atividades mais frequentes na Eco Praça. 
Fonte: Produzido pela autora. Abril de 2017.

Infelizmente nada mudou. As praças continu-

am sucateadas, só ficavam mais limpas 

quando o pessoal ia limpar antes e depois do 

evento. Nem a visão dos frequentadores 

mudou em relação a ocupação dos ambien-

tes públicos, muitos viam a eco praça como 

algo esporádico em um espaço que poderia 

ser qualquer outro

Entrevistado anônimo.

Acredito que nada. Sem dúvidas alterou 

minha percepção em relação as praças, 

passei a ver os espaços públicos de forma 

diferente. Mas vejo que as praças continua-

ram as mesmas, devido o movimento ser em 

momentos pontuais.

Entrevistado anônimo.
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   Portanto, é essencial que o movimento tenha consciência que, pela sua nature-

za efêmera, as intervenções acabam por não manter essas ações a longo prazo, sem a 

participação da comunidade. Para os entrevistados, as principais ações realizadas pela 

Eco Praça, que devem ser mantidas em caráter permanente nas praças, são as rodas de 

conversas, os mutirões de limpeza e as feiras ou bazares. Essas atividades, apesar de 

parecerem simples, demandam iniciativas de diferentes grupos sociais e entidades 

(Ongs, centros comunitários dos bairros, etc) e até mesmo o apoio do poder público, nas 

suas diferentes esferas de governo. Essa participação do Estado é vista pelos entrevista-

dos como fundamental ao desenvolvimento do projeto Eco Praça, tendo 85,9% (68 pesso-

as) deles afirmado que acreditam que as ações do movimento devem ser organizadas 

com a ajuda do poder público.

  Ainda com relação à importância da participação do poder público nas interven-

ções realizadas pelo Eco Praça, e tendo como foco os colaboradores e organizadores do 

movimento, a maioria dos entrevistados acredita que o poder público deve entrar como 

parceiro, principalmente no que diz respeitos a estruturação da ocupação, com o forneci-

mento de banheiros químicos, tendas, auxiliando na limpeza praças antes, e no suporte a 

segurança e toda uma infraestrutura necessária à ocupação, que já deveria estar presen-

te nos espaços públicos da cidade.

  Como já mencionado na análise das praças no capítulo 5, a ação do poder públi-

co, quase sempre ausente e apático, se justifica não só como apoio a esse movimento, 

mas sim como obrigação de manter os espaços públicos em condições de uso fruto da 

população. As ações do Movimento Eco Praça buscam não só a conscientização da 

população, como também um pedido de socorro a uma política que não prioriza o espaço 

público e não garante as mínimas condições de uso desses espaços.

  

É obrigação do poder público realizar a manutenção mínima dos espaços públicos. Oferecer uma 

estrutura mínima para realização da ecopraça não é mais que a obrigação. Limpeza, iluminação, 

banheiros, segurança, são algumas das coisas que dariam a ecopraça uma melhor estrutura para 

realização de suas atividades.

Entrevistado anônimo.
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  Quanto a busca por esse apoio, alguns organizadores afirmaram que houve um 

contato do movimento com o poder público municipal, mas que essa relação era bastan-

te difícil. Algumas vezes os pedidos eram atendidos e a prefeitura cedia a infraestrutura 

necessária, mas em sua maioria eram só promessas.

  No esforço de aproximação com os moradores do entorno – sendo estes 27 pes-

soas - das praças ocupadas, ao serem perguntados se concordam ou não com o movi-

mento, a maioria respondeu que sim. Mas, mais uma vez foi destacaa a importância do 

diálogo com o entorno. Quanto a colaboração desses entrevistados com o movimento, 

muitos acreditam que podem colaborar divulgando e enaltecendo as ocupações; ajudan-

do na limpeza; e estando presente no dia da ocupação como mão de obra ativa.

  

Não discordo das ações, so acho que elas não 

desempenham o papel que seu discurso 

carrega, de promover a plena utilização do 

espaço público. Acredito na boa intenção 

mas não é toda localidade que comporta 

todo tipo de ação, o ideal seria uma maior 

participação daqueles que moram nos entor-

nos, eles são os frequentadores permanen-

tes.

Entrevistado anônimo.

O último momento do questionário 

objetivou extrair dos entrevistos as suas 

aspirações e seus desejos em relação a 

continuidade do Movimento Eco Praça. 

Diante disso, perguntados sobre o que 

poderia ser mudado nas ocupações, 

obteve-se como respostas mais 

frequentes: a permanência das ações, 

banheiros químicos, apoio do poder 

público, maior participação da comuni-

dade, ações educativas e uma maior 

conscientização com a limpeza das 

praças.

  A maioria das expectativas para as próximas ocupações estão relacionadas a 

forma como o movimento trata as praças em relação aos seus entornos - o contato com 

a comunidade, a presença deles nas tomadas de decisões, a limpeza do espaço, as 

marcas dessa ocupação, a conscientização ambiental e as rodas de conversas com 

vistas a uma maior interação entre as pessoas.

 Nota-se, sobretudo, uma preocupação em retomar a ideia inicial do movimento, 

de não só promover momentos de lazer e cultura através da música e das apresentações, 

mas, também, em promover o diálogo e os novos aprendizados para o planejamento real 

da ressignificação desses espaços.
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  No momento final do questionário a investigação foi direcionada para uma ava-

liação da entrevista, buscando extrair a percepção do entrevistado sobre os objetivos da 

mesma.  A maioria das pessoas tinha consciência do que se tratava a entrevista e ao 

serem questionadas sobre o sentimento de satisfação - em saber da atuação do Movi-

mento Eco Praça para a cidade de Natal - a maioria respondeu que estava de acordo e 

satisfeitos com as ações do Eco Praça, com ressalva para alguns comentários que admiti-

ram o movimento como maquiador, por camuflar a sua verdadeira intenção - de promover 

um evento e alcançar lucro - em um discurso de ocupação da cidade.   

  Através da análise das entrevistas, foi possível extrair conclusões prévias sobre 

a relação e identificação do natalense com a Eco Praça. Uma das observações relevantes 

é sobre a natureza do movimento como “evento”, onde muitos o identificaram como uma 

festa na praça, com a intenção não só de ocupar esse espaço, mas também de obter lucro 

e promover diversão. Todavia, entendem essa característica como consequência não só 

da gestão do movimento, mas também dos seus usuários que, muitas vezes, não esta-

vam identificadas com a real intenção da proposta    da Eco Praça em ressignificar as 

praças. Assim, tem-se uma importante questão a se discutir: a necessidade de conscien-

tização da população através de discussões sobre o que está sendo proposto - ocupar as 

praças na busca da ressignificação desses espaços.

  Portanto, reafirma-se mais uma vez a importância das rodas de conversas como 

atividade fundamental nas ocupações, assim como o contato e a observação do entorno 

das praças, uma vez que essa troca de informações entre os diferentes agentes dinamiza 

as discussões relacionadas às questões políticas e sociais ligadas ao espaço público, 

fortalecendo o significado do movimento e demonstrando a necessidade da sua atuação 

e expansão. 

 Não sei se isso é feito, mas sugiro que haja sempre um contato com os moradores do entorno da 

praça e com seus frequentadores antes de qualquer ação, para entender a realidade daquele 

espaço e minimizar conflitos. Também sugiro que, a partir desse contato, sejam pensadas peque-

nas intervenções temporárias, ainda que elas durem só o período do evento, como forma de inspi-

ração. Ou ainda, há possibilidade de realizar intervenções permanentes, como sinalização e mobili-

ário, por exemplo.

Entrevistado anônimo.
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  Outra questão importante, diz respeito a manutenção das intervenções tempo-

rárias, de modo que estas possam se tornar marcas permanentes no espaço, e transfor-

mar a forma de ocupação e o seu uso cotidiano das praças para além dos momentos 

eventuais. Por definição, as intervenções temporárias são intencionais, efêmeras, e moti-

vadas por questões e necessidades particulares do espaço e podem acontecer através da 

arte, da música, de ações físicas - pintura e construções, como também apenas pela ocu-

pação dos corpos.   

  Enquanto estratégia de resistência, a prática da intervenção temporária desafia 

as regras vigentes e motiva a conquista do espaço, revelando suas potencialidades e sua 

necessidade de ocupação para a criação de espaços mais democráticos. Apesar disso, 

há a necessidade de manutenção destas para a vitalidade desses espaços, principalmen-

te no caso das praças, até então subutilizadas. Entretanto, acredita-se que só será possí-

vel a manutenção destas com a presença da comunidade local, a interação entre todos os 

agentes realizadores e através da troca de conhecimentos - onde é transmitido o sentido 

e a forma como essa intervenção irá se manter.

   As intervenções devem ter como princípio básico e indispensável a função de 

workshop, de oficina ativa na cidade, onde coletivamente se pode transformar o espaço e 

mantê-lo vivo, através da ação dessas pessoas e de outras que futuramente vão ingres-

sar na causa. Nesse sentido, o conhecimento deve ser compartilhado, para que essas 

marcas continuem ativas e latentes na cidade como forma de protesto, estimulando a 

cada dia a reinvenção desses espaços.

  Finalmente, com respeito aos espaços utilizados - as praças - nota-se a impor-

tância de um entendimento prévio das reais situações e necessidades existentes naque-

le espaço, para então passar a intervir. Esse reconhecimento baseia-se fundamentalmen-

te na percepção dos espaços, na investigação das deficiências que ele apresenta - seja 

por observação ou pelo contato com os moradores do entorno, para só então poder 

propor uma intervenção específica junto à comunidade. Tais ações poderão contribuir 

para auxiliar e evitar situações de conflitos de bairro e com os moradores do entorno. 

Assim, admitem-se as diferentes situações e complexidades que se expressam em cada 

bairro, em cada região administrativa da cidade.
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6.3 Análise da entrevista: A visão dos organizadores do Movimento Eco Praça

  A entrevista, que seguiu um roteiro diferente dos questionários (apêndice 3), foi 

realizada no dia 18 de maio de 2017 e teve como foco entrevistar o principal organizador 

do Movimento Eco Praça, Geraldo Gondim - homem, de faixa etária de 26 a 40 anos, ex 

morador do bairro de Candelária e hoje residente da praia de Barra de Tabatinga (apêndi-

ce 4) - no intuito de compreender as reais motivações para a condução do movimento.   

  Presente na criação e organização de todas as ocupações realizadas pelo movi-

mento Eco Praça, quando questionado sobre o surgimento do movimento, Geraldo afirma 

que este surgiu a partir da necessidade de mudança no espaço público da cidade de 

Natal, da busca de uma transformação pessoal e da tentativa de transformar o seu entor-

no, o seu território e o mundo. Para ele, inocentemente, o projeto começou como algo 

bem pessoal - transformar a sua vida e o mundo através de práticas sustentáveis e “au-

tossuficientes”. Assim, a ideia do Movimento Eco Praça funcionou como um divisor de 

águas no que se refere à ocupação de espaços públicos na cidade, tendo como significa-

do mais importante a ideia de que “a união faz a força e a intenção é mais forte do que 

tudo”.

  No que diz respeito aos contatos estabelecidos pelo Movimento Eco Praça 

inicialmente, Geraldo ressalva que, para a primeira experiência, quando o movimento 

começou a tomar corpo, havia o contato com os moradores ao redor da praça dos Euca-

liptos – primeiro espaço utilizado, do conselho comunitário, de vários amigos de áreas 

distintas, e posteriormente, com dos órgãos públicos. Segundo ele, a prefeitura nunca 

apoiou o movimento de fato, sendo sempre difícil o contato com os órgãos responsáveis 

pela gestão dos espaços públicos, particularmente das praças. Quanto aos termos esta-

belecidos para esse apoio ao movimento, o único contato legal entre a Prefeitura e a Eco 

Praça foi na adoção de uma praça por parte do movimento e de uma publicação no diário 

oficial.

  Sobre a escolha das praças, a Praça dos Eucaliptos em Candelária - a primeira a 

ser ocupada - foi escolhida por estar localizada próxima à sua residência. Posteriormente, 

as outras escolhas se deram através de convites de moradores ou lideranças comunitá-

rias. Geraldo afirma, ainda, que o movimento sempre procurou fazer contatos com os 

moradores do entorno e que após a definição do local, a data e o tema, iniciavam-se as 
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  Ele destaca que, na ocupação do Parque de Capim Macio, o movimento foi convi-

dado a realizar a primeira edição pelo grupo de pessoas que já desenvolvia um trabalho 

no bairro há a mais de 6 anos, atualmente organizados na Associação  “Amigos de 

Capim Macio”. Geraldo conta que o grupo já existia, mas estava desarticulado, e que 

depois de várias edições e mutirões realizados na praça, ele participou de algumas reuni-

ões junto a eles. Para ele, por Capim Macio se tratar de um bairro nobre, onde a maioria 

dos moradores são classe social alta, a visão deles trata o espaço de forma “gentrificada” 

por acreditarem que o parque pertence exclusivamente a eles. Já no bairro de Mãe Luiza, 

o movimento Eco Praça também foi convidado pela Secretaria de Juventude do governo 

do estado.

  A escolha dos apoios, músicos e expositores acontecia através de relatórios, 

onde essas pessoas realizavam uma inscrição por um formulário disponibilizado no 

evento do facebook (anexos 1 e 2) criado para cada ocupação e alguns eram convidados, 

e as oficinas e respectivos coordenadores eram definidas e escolhidos de acordo com o 

tema da ocupação. No tocante a estimativa de participantes, segundo Geraldo, não exis-

tia uma estimativa oficial, apenas a dos eventos do facebook. Na maioria das vezes, o 

número de participantes ultrapassava a estimativa da contagem, e os expositores eram 

dimensionados de acordo com a área útil e a estrutura da praça objeto da ocupação. 

  Considerando as dificuldades enfrentadas pelo movimento para a sua estrutura-

ção e desenvolvimento, Geraldo afirma que o fator mais agravante foi o financeiro. E 

lamenta ao afirmar que por Natal ser uma cidade estratificada e construída por “paneli-

nhas” e como o Eco Praça surge com o objetivo de democratizar o acesso e as informa-

ções, eles não conseguiram acessar os patrocínios. Mas também acredita que acertaram 

mais do que erraram, onde o principal erro - principalmente por falta de recursos -  foi o de 

não ter conseguido profissionalizar os colaboradores e ficar totalmente dependente do 

trabalho voluntário, que apresenta muitas limitações quanto ao comprometimento com a 

atividade. Por outro lado, para o entrevistado, o principal acerto e ponto forte das ocupa-

ções, foi o de acreditar na intenção, no amor e na vontade de transformar a cidade, 

mesmo através de pequenas ações.

  Sobre as expectativas com as futuras ocupações, Geraldo revela que o grupo 

está em fase de captação de recursos com vistas a realização, ainda em 2017, um festival 

durante três dias, provavelmente no segundo semestre. 
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3
IIi momento: diretrizes

Capítulo 7 
Conclusões finais e apontamentos 

para o manual



  Como já mencionado, em um contexto mundial cada vez mais globalizado e 

fortementente marcado pelas ações e consequências das novas tecnologias e do aban-

dono da prática urbana, o espaço público como lugar de encontro e trocas coletivas 

passa a ser substituido por tendências privadas e exclusivas. É nesse contexto que a ocu-

pação e apropriação desses espaços dão corpo e libertam o desejo de ressignificar a vida 

pública e para entender essas novas práticas e as consequências delas para a reconquis-

ta da cidade, é que se toma fundamental o estudo de grupos e movimentos de resistên-

cia, como é o caso da Eco Praça.

  O estudo aqui desenvolvido buscou não só compreender a importância desse 

Movimento para a cidade e os seus espaços públicos, buscando compreender o seu real 

significado para as pessoas que dele participaram, através do estudo das caracteristicas 

físicas e do contato com esses usuários. A partir disso, tem-se conclusões que se relacio-

nam, principalmente com a forma como essas praças eram utilizadas e a relação do já 

existente com as intervenções, o caráter do movimento enquanto ação de requalificação 

desses espaços e as relações estabelecidas com os usuários, para o estabelecimento de 

diretrizes que buscam nortear novas apropriações através de intervenções temporárias.

 Assim, tratando primeiramente destes espaços - as praças - nota-se que a maio-

ria delas estão localizados em áreas de grande fluxo de pessoas e de carros na cidade, 

onde possuem uma certa visibilidade e são fáceis de serem identificadas. Isso reflete 

diretamente na forma como o Movimento Eco Praça realizava a escolha dessas praças, 

optando por espaços públicos mais centrais e acessíveis, que despertam o interesse de 

mais pessoas. 

  É importante destacar também que, com exceção das praças da Região Leste, as 

demais estão localizadas em áreas residenciais, com o predomínio de fachadas restritas 

e com pouca interação interior-exterior, o que acaba por influenciar na forma como o 

entorno se relacionava com o movimento. Ou seja, nota-se uma pouca participação dos 

moradores do entorno no movimento não só pela fraqueza do movimento em chegar até 

essas pessoas, como também pela própria dinâmica de uso desses espaços no dia a dia. 

  Na análise dos parâmetros físicos, é importante destacar que as praças das 

Regiões Norte e Sul possuem mais atrativos – quadras, playground, academia da terceira 

idade - que as da Região Leste, reafirmando a categorização das praças do Centro Histó-

rico como de passagem, e não tanto como espaços de permanência para o lazer.

Capitulo 7

192



  Curiosamente, em relação aos equipamentos urbanos, pode-se admitir que as 

ocupações mais bem sucedidas - maior público, mais atividades - não necessariamente 

foram nas praças com os melhores e mais bem conservados equipamentos, por exemplo, 

o Parque de Capim Macio que não possui estrutura adequada e foi o segundo espaço 

mais ocupado. A esse aspecto deduz-se como principal motivo a forma como o movi-

mento direcionava essas ações, cabendo à organização a maior parte do sucesso da ocu-

pação. Ou seja: a divulgação, as atividades e a organização geral da ocupação influencia-

vam muito mais na afluência das pessoas que as especificidades do espaço físico em si.

  Observa-se ainda, que as praças da Região Leste são as mais bem conservadas, 

em compensação, as menos utilizadas; e as praças da Região Norte, estão em piores 

condições de funcionamento, o que é acarretado principalmente pela maior intensidade 

do seu uso. Conforme a análise do plano de suporte, a única praça que possui um desní-

vel acentuado é a Praça dos Eucaliptos, mas, entende-se que este fator não foi determi-

nante na sua apropriação pelo Movimento e pelos seus participantes, visto que ela foi a 

ocupação mais bem avaliada.

  Quanto a gestão desses espaços, o que é de responsabilidade do poder público, 

todas as dez praças analisadas estão em péssimo estado de manutenção e conservação, 

sendo comum a todas elas o excesso de vegetação daninha, lixo e equipamentos depre-

dados. Assim, o que era para ser um lugar de lazer, encontros, práticas esportivas, con-

templação, transformou-se em cenário de abandono, violência, insegurança e ponto de 

drogas e prostituição, o que dificulta seu uso e apropriação dessas praças pelas pessoas 

e a criação de um sentimento de pertencimento e direito à cidade.

   A ineficiência da gestão, junto à crescente violência urbana já presente na cidade 

de Natal, promove uma maior insegurança no uso desses espaços públicos. Foi observa-

do que as únicas praças que possuem policiamento são a Praça André de Albuquerque e 

a Praça 7 de Setembro, na Região Leste, e a Área de Lazer Panatis, na Região Norte, qesta 

última com um vigilante e rondas noturnas, e mesmo assim, também são frequentes os 

assaltos e o uso de drogas. Quando perguntados sobre a insegurança em todos os espa-

ços analisados, os moradores dos seus entornos afirmavam que essa sensação estava 

relacionada, principalmente, com a ausência de iluminação, reafirmando assim o descaso 

da gestão com a manutenção dessas áreas.
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 Contudo, o fator insegurança não interferiu na atuação do Movimento Eco Praça 

e dos  seus usuários em ocupar esses espaços, uma vez que através dessas ações a 

dinâmica de ocupação desses espaços mudava completamente, transformando uma 

área antes subutilizada e muitas vezes ausente de práticas coletivas, em um espaço 

movimentado onde não havia a necessidade de segurança, pois a vigilância acontecia 

pelas próprias pessoas. Nessa questão, tomamos o movimento como importante ao 

demonstrar que o uso e a variedade deste intensificam e garantem uma maior segurança 

ao espaço público.

  No que diz respeito a arborização das praças, mesmo sem um diagnóstico mais 

complexo e análises mais quantitativas, pôde-se observar que todos os espaços analisa-

dos possuem boa qualidade ambiental e proporcionam locais sombreados e agradáveis 

à permanência. Admite-se então que, dentre as principais condições a um bom funciona-

mento para um espaço público – como sombreamento, atrativos, segurança, vizinhança -  

essa foi identificada como existente e satisfatória no universo de estudo analisado. E 

essa sensação de conforto proporcionava uma melhor atuação das pessoas durante as 

ocupações; ou seja, praças como a Praça dos Eucaliptos - a mais utilizada pelo movimen-

to - promovia um sombreamento em quase toda a sua extensão, e isso promovia um uso 

intenso de pessoas durante quase todos os horários do dia. Ao contrário de praças com 

menos sombreamento, onde durante os horários de maior ensolação (12:00 às 15:00 

horas), as pessoas se recolhiam e voltavam ao entardecer.

  De maneira geral, todas as praças analisadas se apresentam como espaços 

subutilizados na cidade de Natal, que tem como fator principal a ausência de políticas de 

gestão desses espaços. Assim, é notória a relação e significância de movimentos e apro-

priações espontâneas como o Eco Praça para a reafirmação desses espaços públicos 

como suporte básico às práticas de interações sociais.

  Com relação ao Movimento Eco Praça e a relação das pessoas com este, admite-

-se que uma das principais dificuldades de concretização e apoio - tanto dos seus usuá-

rios como do poder público - às suas ações, estava no fato do movimento ser basicamen-

te liderado por uma pessoa, e não possuir um “coletivo”. Nota-se que apesar das parce-

rias e dos apoios conseguidos ao longo dos três anos de atuação, essas relações não 

fortificaram o Eco Praça como um coletivo, fato este comprovado ao realizar uma busca 

por organizadores e chegar a uma única pessoa. Essa caracteristica dá ao movimento um 

caráter mais pessoal e abre margem às críticas já mencionadas anteriormente quanto à 

perda de foco do Movimento ao longo das etapas executadas.
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   Essa caracteristica torna o Movimento Eco Praça diferente de outros grupos 

ativistas e realizadores de intervenções temporárias, pois a ação de coletivos maiores 

acaba por ter uma maior força em concretizar suas ações e repassar às pessoas as suas 

idéias e propósitos. Apesar disso, e aqui elencado como algo positivo, o Movimento Eco 

Praça merece destaque por conseguir através de uma só liderança e de certa forma, um 

grupo de apoios não fixo, alcançar tamanho êxito e destaque através de suas ações ao 

longo desses três anos.

  Assim, toma-se como uma das necessidades fundamentais ao fortalecimento e 

prosseguimento deste movimento, uma maior aticulação com as pessoas interessadas, 

maiores ações coletivas e que busquem mover  os interesses de todos em prol da ação 

de reconquista da cidade. Como mencionado no capítulo anterior, atuações em rodas de 

conversas e trocas de informações entre moradores do entorno das praças, apoios, parti-

cipantes, são realizações fundamentais à essa articulação, assim como a capacitação 

dos mesmos.

  Outra conclusão que também se relaciona à isso, está no fato do Movimento Eco 

Praça ter perdido durante esses anos parte dos seus objetivos e “sonhos”  em “ressignifi-

car espaços” pois, a partir do momento em que suas ações passam a priorizar a realiza-

ção de shows, e consumo de bebidas alcoolicas, essas ocupações passam a se traduzir 

em outros objetivos passando a ser visto como um evento, que visa, acima de tudo o 

lucro. Contudo, admite-se que essa caracteristica adquirida não se relaciona somente a 

organização, mas também a forma como muitas das pessoas enxergam o movimento e 

lidam com ele nas suas formas de participação dentro das ocupações. Entende-se 

portanto, que, chegar até os usuários e moradores do entorno antes das ocupações é fun-

damental para o conhecimento do que realmente  o Movimento busca fazer. Esse contato 

inicial garante a não interpretação errada das reais ações a serem realizadas e os propós-

ticos do movimento.

  Assim, destaca-se também que além das motivações  para as ocupações serem 

de ressignificar os espaços das praças, haviam também fatores que influenciavam como: 

interesse pessoal da organização, manifestações sociais e politicas que muitas vezes 

eram movidas pelo contexto politico atual ou por grupos especificos (lgbt e feministas) e 

também a influência de outros grupos - coletivos, amigos de pets, centros pastorais, 

amigos de bairros.
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  Com relação a participação do Poder Público, nota-se a total ausência e interes-

se em colaborar e fortificar o Movimento e o uso desses espaços: desde o descaso com 

o espaço público da cidade ao não comparecimento à maioria das reinvindicações da Eco 

Praça. Esse é outro fator, que se concretizado, auxiliaria nas práticas de ocupação e 

promoveria uma maior visibilidade ao Movimento.

  No que diz respeito as marcas deixadas nas praças pelas ações do Movimento 

Eco Praça, admite-se que na maioria das praças - com excessão de algumas pixações, 

pinturas e poucos mobiliários construídos com material alternativo - não houve grandes 

transformações com respeito ao equipamento físico. As ações de limpeza e revitalização 

da praça, apesar de sempre aconteceram antes das ocupações, ainda eram bastante defi-

cientes quanto à mudanças significantes. E as intervenções, pelo seu caráter efêmero, 

não se promoveram ao longo do tempo, após o fim das ocupações. 

  Com relação às dificuldades presentes na realização deste trabalho, admite-se 

que a maior dificuldade esteve na comunicação e contato presencial com os moradores 

dos entornos das praças analisadas, visto a ausência de proximidade entre o interior de 

suas residências e o exterior - espaço público - fato este já mencionado nas análises. 

Ainda, outra deficiência esteve presente no contato com a organização, pela centraliza-

ção do Movimento em uma só pessoa, dificultando uma maior variedade de opiniões em 

relação às ações de organização.  

  Por fim, diante das conclusões aqui elencadas e do que já foi mencionado ante-

riormente no referencial teórico, na análise dos questionários e na entrevista, obteve-se 

como produto final desta pesquisa as seguintes diretrizes, que buscam guiar de forma 

prática a implementação de novas intervenções temporárias no espaço público:

1.  Observe o entorno e aprenda com a comunidade; 

2. Promova a diversidade através da criação de espaços que gerem a troca de 

conhecimento entre grupos- tribos diversas;

3. Crie atrativos para que as pessoas permaneçam nesses espaços; 

4. Priorize o pedestre e incentive o uso de transportes alternativos através do equi-

líbrio entre o trânsito de pedestres e carros;

5.   Recupere espaços utilizando materiais limpos, reaproveitando o que você tema-

través de soluções rápidas e baratas; 



6. Incentive práticas sustentáveis dialogando sobre a importância da valorização 

do meio ambiente; 

7. Transforme intervenções temporárias em permanentes pensando na manuten-

ção delas a longo prazo e capacitando as pessoas para que elas deem seguimento a 

essas ações;

8. Influencie práticas culturais promovendo expressões corporais na cidade e pos-

sibilitando a diversidade de usos e atividades;

9. Encontre apoios – amigos, conhecidos, ongs, organizações de bairros e troque 

ideias com essas pessoas; 

10.  Faça uso das midias sociais para a divulgação das  ocupações mas não se 

esqueça da importancia do “boca a boca”.
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  APÊNDICE  A - DIAGNÓSTICO DAS PRAÇAS

Data:                                                     Hora: 

Praça: 

Parâmetros Configuracionais

1. ENTORNO: Relação com o bairro e a cidade

Mobilidade

( ) Muito fluxo de automóveis ( ) Pouco fluxo de automóveis

Conectividade

( ) Bem conectado a cidade ( ) Desconectado da cidade

Acessibilidade

( ) Fácil acesso ( ) Difícil acesso

Permeabilidade visual

( ) Permeável ( ) Impermeável

2. ARQUITETURA: Entorno imediato

Grau de acessibilidade das fachadas (predominância)

( ) Reservadas ( ) Restritas ( ) Livres

Gabarito (predominância)

( ) Alto ( ) Médio ( ) Baixo

Usos (predominância)

( ) Residencial ( ) Comercial ( ) Institucional

3. PRAÇA

Quanto ao paisagismo

( ) Praça Jardim ( ) Praça Seca ( ) Praça Azul ( ) Praça Amarela

Quanto à geometria

( ) Praça Circular ( ) Praça Poligonal Regular ( ) Praça Poligonal Irregular ( ) Praça Nuclear 

( ) Praça Linear



PARÂMETROS PERCEPTIVOS

4. SIGNIFICADO

( ) Presença de elementos/edificações históricos no entorno

( ) Presença de elementos/edificações marcantes

5. LEGIBILIDADE

( ) Fácil de ser reconhecida ( ) Difícil de ser reconhecida

PARÂMETROS FÍSICOS

6. EQUIPAMENTOS URBANOS

Bancos

( ) Sim ( ) Não

Quantidade: 

Material

( ) Madeira ( ) Alvenaria ( ) Outro

Estado físico

( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim

Iluminação

Tipo

( ) Direcionada ( ) Não direcionada

( ) Do entorno ( ) Da praça

Quantidade

( ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim

Distribuição

( ) Boa ( ) Regular ( ) Ruim
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Atrativos

( ) Academia da terceira idade

( ) Fonte

( ) Mesa de jogos

( ) Playgound

( ) Outros. Quais?

7. PLANO SUPORTE: Micro acessibilidade

Piso

Tipo

( ) Terreno natural ( ) Cimento ( ) Lajota ( ) Pedra portuguesa ( ) Outro. Qual?

Estado físico

( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim

Desníveis

( ) Térreo ( ) Com desnível inferior a 1 m ( ) Com desnível superior a 1 m

Calçadas

( ) Acessíveis ( ) Inacessíveis – danificadas – piso trepidante

Rampa de acesso

( ) Sim ( ) Não

8. SEGURANÇA

Policiamento

( ) Sim ( ) Não

Sinais de vandalismo

( ) Sim ( ) Não

9. ARBORIZAÇÃO

A área foi projetada

( ) Sim ( ) Não

Quantidade de vegetação

( ) Muita ( ) Médio ( ) Pouca
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Vegetação predominante

( ) Grama ( ) Mato ( ) Árvores ( ) Arbustos

Porte predominante

( ) Grande porte ( ) Pequeno porte

Estado físico das árvores

( ) Bom ( ) Médio ( ) Ruim

Sombreamento significativo

Observações adicionais:
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  APÊNDICE B- questionário online

Esse questionário faz parte de uma pesquisa para obtenção do título de graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte pela discente 

Manuela Carvalho, com tema “Práticas de resistência através de intervenções temporá-

rias na cidade de NatalRN: O caso da Eco Praça”.

1. Data:

2. Nome:

3. Sexo:

( ) masculino ( ) feminino

4. Idade:

( ) abaixo de 16

( ) 16 a 25 anos

( ) 26 a 40 anos

( ) 41 a 60 anos

( ) mais de 60

5. Vínculo com a Eco Praça:

( ) Frequentador

( ) Expositor

( ) Organizador

( ) Morador do entorno

( ) Fotógrafo

( ) Vendedor

( ) Músico

6. Bairro em que mora:

7. Quanto tempo mora no bairro? 

( ) menos de 1 ano

( ) 1 a 3 anos

( ) 3 a 6 anos

( ) mais de 6 anos
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aproximando a percepção: vínculos do entrevistado com o movimento eco praça

8. Costuma usar as praças do seu bairro?

( ) sim

( ) não

9. Se sim, quais atividades realiza nas praças do seu bairro?

( ) Caminhada

( ) Descanso

( ) Prática de esportes

( ) Conversas

( ) Lazer

( ) Outras atividades.

10. Se realiza outras atividades, pode descrevelas?

11. Quando você ouve a palavra “Eco Praça” do que se lembra imediatamente? O que

esta palavra significa para você? 

12. Como você conheceu o movimento Eco Praça?

( ) Amigos

( ) Divulgação na internet

( ) Divulgação na TV

( ) Outro

13. Com que frequência participava das ocupações realizadas pelo Movimento Eco

Praça? 

( ) Sempre

( ) Quase sempre

( ) Poucas vezes

( ) Apenas uma vez
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14. Quais praças você conhece ou conheceu fora do seu bairro através do Movimento Eco 

Praça?

15. Você acredita que o movimento Eco Praça é importante para a dinâmica de uso e apro-

priação da cidade de Natal?

( ) sim

( ) não

16. Tem alguma outra sensação particular ao lembrar da sua participação nas ocupações

realizadas pelo Eco Praça em determinado espaço? O que lhe vem à memória dos seus

sentimentos em relação às ações do movimento Eco Praça?

17. O que te motivava a participar das ocupações nas praças realizadas pelo movimento

Eco Praça? Justifique.

18. Quais atividades você realizou na Eco Praça?

( ) Bazar

( ) Roda de conversa

( ) Show musical

( ) Atividade física

( ) Apenas passeio e descanso

( ) Dança

( ) Atividade artística

( ) Feira de adoção

( ) Passeio com seu pet

( ) Outras

19. Entre essas atividades que ocorreram durante as ocupações que você destacaria como 

mais importantes para as praças e para a cidade?
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20. Você está de acordo com as ações da Eco Praça? 

( ) sim

( ) não

21. O que você acha que mudou nas praças que você frequenta após as ocupações do

Movimento Eco Praça?

22. Para você, quais as ações realizadas pela Eco Praça devem (ou podem) ser mantidas

em caráter permanente?

23. Você acha que as ações da Eco Praça devem ser organizadas com a ajuda do poder

público?

( ) sim

( ) não

As próximas quatro perguntas são mais específicas para organizadores/colaboradores 

do movimento Eco Praça e moradores das proximidades das praças ocupadas pelo 

movimento.

24. Caso seja organizador – colaborador, você considera que o poder público deve

participar das ações do movimento? De que maneira?

25. Caso seja organizador – colaborador, você já tentou buscar apoio do poder público

para o movimento? Como foi a receptividade?

  

aproximação
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26. Se você é morador do entorno de alguma praça utilizada pela Eco Praça, você

concorda com as ações do movimento?

27. Se você é morador do entorno de alguma praça utilizada pela Eco Praça e concorda

com as ações do movimento, como acha que pode colaborar com o movimento?

28. Para você, o que poderia ser mudado nas ocupações realizadas pelo movimento Eco

Praça?

29. O que você sugeriria para as próximas ocupações?

30. Na sua opinião, qual o nosso objetivo com essa pesquisa e o que essas perguntas

tentam descobrir?

31. Sente alguma satisfação em saber da atuação do Movimento Eco Praça para a cidade

de Natal? Se não, porque?

  

sobre as aspirações e desejos

avaliação da entrevista

Apêndices

216



  APÊNDICE C - entrevista com a organização

Essa entrevista faz parte de uma pesquisa para obtenção do título de graduação em 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte pela discente 

Manuela Carvalho, com tema “Práticas de resistência através de intervenções temporá-

rias na cidade de Natal-RN: O caso da Eco Praça.

1.  Data:                                                     Hora: 

2.  Nome:

3.  Sexo: (   ) Mas (   ) Fem 

4.  Idade: (   ) Abaixo de 16 ( ) 16-25 (   ) 26-40 (   ) 41-60 (   ) mais de 60

5.  Bairro em que mora:

 

aproximação

6. Como surgiu o movimento Eco Praça? 

7. Qual a motivação para o surgimento do movimento Eco Praça?

8. Para você, qual o significado do movimento Eco Praça para a cidade de Natal?

9. Inicialmente, quais foram os primeiros contatos feitos? (públicos e privados)

10. Porque inicialmente foi escolhida a praça dos eucaliptos?

11. Porque as primeiras ocupações foram realizadas na praça dos eucaliptos?

12. Se houve apoio da Prefeitura e de outros setores, como isso aconteceu?

13.  Há algum documento que comprove essa parceria ou termo de compromisso 

firmado?

14.  Como ocorrem as escolhas das praças a serem ocupadas?

15.  Durante a escolha das praças existiu um contato com a população do entorno 

desses espaços?

16. Como acontecia a organização das ocupações?

17. Como acontecia a escolha dos expositores / oficiantes / apoios? Existia algum 

critério? Tem registro dessas participações? Algum relatório, anotações...
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18. Havia estimativas do número de participantes por evento? E quanto aos exposi-

tores, como dimensionavam? Eram convidados? 

19. Durante a escolha da praça era feito algum contato antes com os moradores do 

entorno ou com grupos que já praticavam alguma ação nesse local? Como por exemplo 

no parque de capim macio, houve um contato com os “amigos de capim macio”? E em 

Mãe Luiza, houve contato com a Pastoral?

20.  Quais as principais dificuldades evidenciadas na organização do movimento? 

Como avalia? Quais as que você considera que foram mais positivos e negativos? 

Porque? 

21. Para você, quais os principais erros e acertos do movimento durante esse perío-

do de três anos?

22.  Quais as expectativas para o movimento Eco Praça no futuro? Tem algum 

evento programado para 2017? 
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  APÊNDICE d - RESPOSTAS DA entrevista com a organização

1.  Data:  18/05/2017                                                  Hora: 15:00 hrs 

2.  Nome: Geraldo Gondim

3.  Sexo: ( x ) Mas (   ) Fem 

4.  Idade: (   ) Abaixo de 16 ( ) 16-25 ( x ) 26-40 (   ) 41-60 (   ) mais de 60

5.  Bairro em que mora: Barra de Tabatinga

 

aproximação

6. Como surgiu o movimento Eco Praça? 

Surgiu a partir da necessidade de mudança. Estava em busca de uma transformação 

pessoal e descobri que depois que eu me transformasse internamente  eu deveria tentar 

transformar a minha volta, o meu território e assim transformar o mundo. 

7. Qual a motivação para o surgimento do movimento Eco Praça?

Plantar comida, transformar a minha volta e mudar o mundo.

8. Para você, qual o significado do movimento Eco Praça para a cidade de Natal?

O ecopraça é um divisor de águas no que se refere à ocupação de espaços públicos na 

cidade. No meu ponto de vista o significado mais importante do movimento é que a 

união faz a força e a intenção é mais forte do que tudo.

9. Inicialmente, quais foram os primeiros contatos feitos? (públicos e privados)

Moradores ao redor da praça, conselho comunitário, várias amigos de áreas distintas... ai, 

só depois vieram os órgãos públicos.

10. Porque inicialmente foi escolhida a praça dos eucaliptos?

Eu morava em frente à praça.

11. Porque as primeiras ocupações foram realizadas na praça dos eucaliptos?

Morava em frente e a praça estava abandonada.

12. Se houve apoio da Prefeitura e de outros setores, como isso aconteceu?

A prefeitura nunca apoiou de fato.
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13.  Há algum documento que comprove essa parceria ou termo de compromisso 

firmado?

Fizemos a adoção da praça e temos a publicação do diário oficial.

14.  Como ocorrem as escolhas das praças a serem ocupadas?

De forma aleatória. Normalmente, recebemos o convite de algum morador/ liderança 

comunitária.

15.  Durante a escolha das praças existiu um contato com a população do entorno 

desses espaços?

Sim.

16. Como acontecia a organização das ocupações?

Depois de definir o local, a data e o tema, começávamos a articular com vários parceiros 

e a mágica acontece.

17. Como acontecia a escolha dos expositores / oficiantes / apoios? Existia algum 

critério? Tem registro dessas participações? Algum relatório, anotações...

Algum relatório, anotações... Expositores através de formulário de inscrição, oficinas 

eram definidas de acordo com o tema. Temos vários registros, poucos relatórios e muitas 

anotações.

18. Havia estimativas do número de participantes por evento? E quanto aos exposi-

tores, como dimensionavam? Eram convidados? 

A estimativa que temos não é oficial, é a dos eventos do face. Na maioria das vezes o 

numero ultrapassou e muito essa contagem. Os expositores eram dimensionados de 

acordo com a área útil e a estrutura que tínhamos. Alguns expositores eram convidados 

e a maioria fazia a inscrição e a gente a curadoria.

19. Durante a escolha da praça era feito algum contato antes com os moradores do 

entorno ou com grupos que já praticavam alguma ação nesse local? Como por exemplo 

no parque de capim macio, houve um contato com os “amigos de capim macio”? E em 

Mãe Luiza, houve contato com a Pastoral?

Sim. Em capim macio, fomos convidados para realizar a primeira edição pelo pessoal 

que já desenvolvia um trabalho lá a mais de 6 anos ( parque de capim macio). O grupo 

amigos de capim macio já existia ( na teoria) só que estava desarticulado. Depois de 

várias edições, mutirões e trabalho duro na praça, apareceu o grupo dos amigos de 

capim macio e inclusive participei de algumas reuniões. 
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Só que infelizmente é um bairro nobre e a maioria dos moradores são de classe social 

alta e a visão delxs é a de gentrificação do espaço público. Acham q são os donxs do 

espaço. E em mãe Luiza fomos convidados pela secretaria de juventude do estado.

20.  Quais as principais dificuldades evidenciadas na organização do movimento? 

Como avalia? Quais as que você considera que foram mais positivos e negativos? 

Porque? 

O fator financeiro. Infelizmente natal é uma cidade feita por panelinhas e como o Eco 

Praça surge com o objetivo de democratizar o acesso e as informações, não consegui-

mos acessar os patrocínios. Acho q acertamos muito mais do que erramos.

21. Para você, quais os principais erros e acertos do movimento durante esse perío-

do de três anos?

Acho q o principal erro (por falta de recursos) foi o de não ter conseguido profissionalizar 

os colaboradores e depender do trabalho voluntário (que também tem um lado bom). Pq 

o voluntário só tem o comprometimento até um determinado limite. O principal acerto foi 

o de acreditar na intenção, no amor e na vontade de transformar...isso é forte.

22.  Quais as expectativas para o movimento Eco Praça no futuro? Tem algum 

evento programado para 2017? 

Estamos em fase de captação de recursos e esse ano a ideia é a gente fazer um festival 

durante 3 dias direto, provavelmente no segundo semestre. Esse é o plano p esse ano.
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ANEXO a  -  formulário de Voluntariado na Eco Praça

Este formulário está hospedado como questionário online no Google Docs e foi disponi-

bilizado nos eventos realizados pelo Movimento Eco Praça para os interessados em 

participarem como voluntariados.

Disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVctGYUjbyzqz-

jr3_w6s6ZmMDVOTQxn1PzXYzSfvfcYYvKdg/viewform. Acesso em: 25 maio 2017.

#ECOPRAÇACRIANDOLUGARES Por que juntxs podemos SIM mudar o mundo!

1. Nome

2. Telefone/Email

3. Sexo: 

Fem (   ) 

Masc (   ) 

Outro (   )

4. Idade: 

(   ) 18 - 24

(   ) 25 - 34

(   ) 35 - 44

(   ) 45 -54

(   ) 54 ou mais

5. Como você ficou sabendo da nossa organização?

6. O que você espera com a experiência do Voluntariado?
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ANEXO B  -  formulário de expositores na Eco Praça

Este formulário está hospedado como questionário online no Google Docs e foi disponi-

bilizado nos eventos realizados pelo Movimento Eco Praça para os interessados em 

participarem como expositores.

Disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchxf24ZgkDB-Caqa6k-

TD8J7fdBAVFIlA2tEge2D2VNRO-XQQ/viewform?c=0&w=1. Acesso em: 25 maio 2017.

Este é o formulário para participar como expositor do Projeto Eco Praça que acontecerá 

nos dias 18 e 25 de setembro de 2016 nas Praças Alagamar e Capim Macio. Preencha 

atentamente todas as informações solicitadas. Desde já, agradecemos a participação de 

todos. O sucesso do evento também é fruto do trabalho de vocês! OBS. A inscrição dá 

direito a uma mesa e duas cadeiras de plástico. NÃO será fornecido energia para os expo-

sitores.

Em caso de dúvidas antes de preencher o formulário entre em contato com Julia Braga 

pelo WHATSAPP (99913-7000).

*Obrigatório

1. Nome do Responsável *

2. Nome da empresa/marca *

3. Tipo de produto que deseja comercializar *

 (   ) Artesanato

 (   ) Vestuário

 (   ) Acessórios

 (   ) Sebo

 (   ) Comida

 (   ) Drinks

 Outro:
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4. Já expôs em um evento do Eco Praça? *

5. Se tiver marcado "SIM", conte-nos a sua experiência.

Ex: pontos positivos, pontos negativos, sugestões.

6. Telefone de contato *

7. Whastapp? *

 (   ) Sim

 (   ) Não

8. Operadora *

 (   ) Oi

 (   ) Tim

 (   ) Claro

 (   ) Vivo

 (   ) Fixo

9. Qual evento tem interesse de participar? *

Cada evento será R$20,00.

 (   ) Praça do Alagamar dia 18/09/2016 (Domingo)

 (   ) Praça de Capim Macio dia 25/09/2016 (Domingo)

10. Qual a sua forma de pagamento? *

 (   ) Depósito no Banco do Brasil (Ag. 1246-7 / Cc. 71579-4)

 (   ) Depósito no Itaú (Ag. 7024 / Cc. 01670-6)
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