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RESUMO

Praças são espaços livres públicos urbanos cuja utilização combina uma série
de elementos que podem proporcionar sua vitalidade, alguns dos quais podem
ser potencializados por meio de estratégias projetuais. Diante desse quadro
geral, uma pergunta de partida desencadeou esta tese: os elementos que a
literatura indica influenciarem a vitalidade das praças são percebidos pelos seus
usuários? A hipótese defendida foi que os usuários priorizariam os elementos
diretamente envolvidos na apropriação do espaço, especialmente o mobiliário e
os equipamentos existentes, o sombreamento e a segurança. O foco da
investigação empírica foram praças públicas localizadas na cidade de Natal-RN,
com o objetivo de identificar elementos que contribuem para a vitalidade das
praças públicas desta cidade, por meio da relação entre morfologia espacial e
percepção ambiental. Como metodologia adotou-se o Estudo de Caso realizado
por meio de multimétodos, utilizando os seguintes procedimentos: análise
morfológica realizada com base nas indicações da literatura e em três níveis
distintos (raio de influência, 500m; entorno imediato; ambiente em si);
observação sistematizada (mapeamento comportamental centrado-no-lugar); e
entrevista semi-estruturada com os usuários. Os resultados evidenciaram que
espaços mais integrados na malha urbana tem maior potencial de uso,
entretanto, sua utilização efetiva depende da percepção dos indivíduos, de modo
que sua vitalidade decorre principalmente de itens identificados pelos usuários
como fundamentais para sua permanência no ambiente, pois afetam diretamente
seu bem-estar e a imagem do lugar. Assim, alguns elementos, notadamente o
mobiliário e os equipamentos urbanos, são mais facilmente detectáveis que
outros, se revelando essenciais à percepção dos usuários, de modo que sua
presença, qualidade e localização aparentaram ter maior interferência no uso.
Além disso, o sombreamento e a segurança mostraram-se itens a garantir a fim
de que as pessoas vivenciem mais frequentemente os espaços públicos, uma
vez que os (prováveis) usuários estão atentos para as ações de preservação ou
de abandono que incidem sobre esses locais, revelando-se como
potencialmente envolvidos no resgate desses espaços. No geral, a hipótese
previamente determinada se sustentou apenas parcialmente, pois, em muitas
situações, a vitalidade das praças aparentou não estar relacionada apenas aos
elementos trabalhados, de modo que outros aspectos - de cunho ambiental,
econômico, social e cultural - deveriam ser investigados.

Palavras-chave: Espaços Públicos; Praças; Morfologia Urbana; Percepção
Ambiental.

ABSTRACT

Squares are urban public open spaces whose use combines a number of
elements that can provide their vitality, some of which can be enhanced through
strategic projects. Given this general framework, the starting question which
triggered this thesis: Would the elements that the literature indicate influence the
vitality of the squares be perceived by their users? The hypothesis put forward
was that users give priority to elements directly involved in the appropriation of
space, especially the furniture and existing equipment, levels of shade and
security. The focus of empirical research were public squares located in the city
of Natal-RN, with the aim to identify elements that contribute to the vitality of the
public squares in the city, through the relationship between spatial morphology
and environmental awareness. The methodology adopted was a Case Study
conducted by multimethod, using the following procedures: morphological
analysis based on literature and information at three levels (radius of influence,
500m; immediate surroundings; environment itself); systematic observation
(behavioral mapping centred in the location); and semi-structured interviews with
users. The results showed that the public spaces more integrated in the urban
areas have greater potential for use, however, its effective use depends on the
perception of individuals, so that its vitality is mainly due to items identified by
users as central to their continued presence in the environment because they
directly affect their wellbeing and the image of the location. So some elements,
notably furniture and urban equipment, are more easily detected than others,
revealing that they are essential to the perception of users, so that their presence,
quality and location appeared to have greater impact on use. In addition, the
amount of shade and security showed as items that ensure that individuals
experience public spaces more often, since the (likely) users are aware of the
conservation actions or abandonment that take place on these sites, revealing
itself to be potentially involved in the rescue of these spaces. Overall, the general
hypothesis is only partially proven because in many situations, the vitality of
squares appeared not only to be related to the elements investigated, but also
additional aspects - environmental, nature, economic, social and cultural - which
should also be studied.

Keywords: Commons; Squares; Urban morphology; Environmental awareness.

SUMÁRIO

VOLUME I
1 INTRODUÇÃO
2 ELEGENDO DIREÇÕES: PRINCIPAIS BASES TEÓRICOMETODOLÓGICAS

14
21

2.1

SOBRE A MORFOLOGIA ESPACIAL

21

2.2

SOBRE A PERCEPÇÃO AMBIENTAL

25

3 A PRAÇA COMO ESPAÇO LIVRE NA/DA CIDADE

33

3.1

DEFINIÇÕES E USOS

35

3.2

SOBRE A VITALIDADE EM ESPAÇOS LIVRES

39

3.3

SOBRE O LOCAL EM SI

52

4 PARA INVESTIGAR AS PRAÇAS DA CIDADE: TRAJETÓRIA
METODOLÓGICA

63

4.1

PROCESSO SELETIVO

63

4.2

ESTUDOS DE CASO

67

4.2.1 Análise morfológica

67

4.2.2 Observação comportamental

78

4.2.3 Entrevistas
4.3 ESTRATÉGIAS DE APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS
DADOS
5 ESTUDOS DE CASO – SÍNTESE DOS RESULTADOS
5.1

ESTUDO DE CASO I - PRAÇA AUGUSTO LEITE

82
85
87
88

5.1.1 As propriedades espaciais

89

5.1.2 O uso

92

5.1.3 A percepção dos usuários

95

5.1.4 Conclusão do estudo

97

5.2

ESTUDO DE CASO II - PRAÇA VARELA BARCA

99

5.2.1 As propriedades espaciais

101

5.2.2 O uso

104

5.2.3 A percepção dos usuários

107

5.2.4 Conclusão do estudo
5.3 ESTUDO DE CASO III - PRAÇA LUIZ RAIMUNDO DE
SOUSA
5.3.1 As propriedades espaciais

109
111
112

5.3.2 O uso

116

5.3.3 A percepção dos usuários

119

5.3.4 Conclusão do estudo
6 UMA REFLEXÃO SOBRE OS INDICADORES DE VITALIDADE
URBANA NAS PRAÇAS DE NATAL

121
124

7.1 “TUDO AO REDOR”

128

7.2 “PRÁ FICAR AQUI”

133

7.3 “UM POUQUINHO DA NATUREZA”

139

7.4 “PRECISA SER SEGURO”

143

7.5 “PARA SAIR DAS QUATRO PAREDES”

146

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
REFERÊNCIAS

VOLUME II
APÊNDICE A – ANÁLISE PRELIMINAR: UM PANORAMA DAS
PRAÇAS DE NATAL/RN.
APÊNDICE B – FICHA DE OBSERVAÇÃO SISTEMATIZADA
APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO-TCLE
APÊNDICE D – ROTEIRO ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA
APÊNDICE E – ESTUDO DE CASO I: PRAÇA AUGUSTO LEITE
(Texto Completo)
APÊNDICE F - ESTUDO DE CASO II: PRAÇA VARELA BARCA
(Texto Completo)
APÊNDICE G- ESTUDO DE CASO III: PRAÇA LUIZ RAIMUNDO DE
SOUSA (Texto Completo)

149
157

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 -

Esquema teórico do processo perceptivo ..................................

28

Figura 2 -

Circuito Psicológico da Experiência Ambiental ..........................

29

Figura 3 -

Esquerda e Centro mostram quadras longas (mais de 250m).
Direita, quadras mais curtas favorecem possibilidade de
trajetos......................................................................................... 42

Figura 4 -

Atributos de um ótimo lugar........................................................

Figura 5 -

Figura 7 -

Possíveis arranjos físicos que podem comprometer/promover o
contato pessoal, visual e auditivo.............................................
57
Diagrama com os passos de busca dos estudos de caso......... 67
Escala de averiguação de item analisado .................................. 68

Figura 8 -

PçAL– Descida do Baldo no bairro do Barro Vermelho..............

88

Figura 9 -

PçAL – Planta baixa e de localização esquemática...................

89

Figura 6 -

46

Figura 10 - PçAL – Síntese da análise morfológica....................................... 92
Figura 11 - PçAL – Planta baixa esquemática com setores..........................

93

Figura 12 - PçAL – Quantidade de usuários na quarta-feira........................

93

Figura 13 - PçAL – Quantidade de usuários no sábado................................ 94
Figura 14 - PçAL – Quantidade de usuários no domingo.............................. 96
Figura 15 - PçAL – Escala de averiguação dos itens comportamentais.......

97

Figura 16 - Conjunto Ponta Negra, Natal/RN, na década de 1980...............

99

Figura 17 - PçVB – Planta baixa e de localização esquemáticas.................

100

Figura 18 - PçVB – Síntese da análise morfológica......................................

104

Figura 19 - PçVB – Planta-baixa esquemática com setores.........................

104

Figura 20 - PçVB – Quantidade de usuários na quarta-feira......................... 105
Figura 21 - PçVB – Quantidade de usuários no sábado................................ 106
Figura 22 - PçVB – Quantidade de usuários no domingo.............................. 106
Figura 23 - PçVB – Escala de averiguação dos itens comportamentais......

107

Figura 24 - Imagens antigas do bairro da Praia do Meio............................... 111
Figura 25 - PçLR – Planta baixa e de localização esquemáticas.................. 112
Figura 26 - PçLR – Síntese da análise morfológica ...................................... 116
Figura 27 - PçLR – Planta-baixa esquemática com setores.......................... 116
Figura 28 - PçLR – Quantidade de usuários na quarta-feira.........................

117

Figura 29 - PçLR- Quantidade de usuários no sábado.................................

118

Figura 30 - PçLR- Quantidade de usuários no domingo...............................

118

Figura 31 - PçLR – Escala de averiguação dos itens comportamentais........ 119
Figura 32 - As praças estudadas e sua inserção na cidade ........................

129

Figura 33 - Elementos de apoio à realização de atividades .........................

136

Figura 34 - A presença da natureza nas praças............................................ 143

LISTA DE SIGLAS

ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

ALP

Associação Livre de Palavras

APO

Avaliação Pós-ocupação

ART

Attention Restoration Theory

ATI

Academia da Terceira Idade

BANORTE

Banco Nacional do Norte

CCS

Centro Comercial e de Serviço

CET

Companhia de Engenharia de Tráfego

CPTED

Crime Prevention Through Environmental Design

FAU/SP

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/São Paulo

INOCOOP

Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais

ITE

Institute of Transportation Engineers

MC

Mapeamento Comportamental

MCCL

Mapeamento Comportamental Centrado no Lugar

MCCP

Mapeamento Comportamental Centrado na Pessoa

NBR

Norma Brasileira

PD

Pessoa com Deficiência

PçAL

Praça Augusto Leite

PçVB

Praça Varela Barca

PçLR

Praça Luiz Raimundo de Sousa

PGT

Polos Geradores de Tráfego

PMN

Prefeitura Municipal do Natal

PPS

Project for Public Spaces

QUAPÁ-SEL Quadro do Paisagismo no Brasil: Sistemas de Espaços Livres
SEMSUR

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

SEMURB

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

TCLE

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 -

Critérios-chave da qualidade do espaço público........................ 59

Quadro 2 -

Resumo das principais sugestões oferecidas pelo referencial
teórico- ESTUDOS CLÁSSICOS .............................................. 61

Quadro 3 -

Resumo das principais sugestões oferecidas pelo referencial
teórico- ESTUDOS EMPÍRICOS............................................... 62

Quadro 4 -

Distribuição das praças na cidade de Natal-RN ....................... 64

Quadro 5 -

Critérios adotados na seleção das áreas .................................

Quadro 6 -

Praças selecionadas para a pesquisa ....................................... 66

Quadro 7 -

Síntese do referencial teórico-metodológico ............................ 68

Quadro 8 -

Classificação dos PGTs............................................................. 71

Quadro 9 -

Síntese dos itens e escalas de averiguação da análise
morfológica .............................................................................. 77
Síntese dos itens e escalas de averiguação da análise
82
comportamental ........................................................................
Síntese dos Estudos de Caso realizados nas praças Augusto
Leite (PçAL), Varela Barca (PçVB) e Luiz Raimundo de Souza
(PçLR)....................................................................................... 126

Quadro 10 Quadro 11-

65

1 INTRODUÇÃO

Inserida na Área de Concentração “Projeto, Morfologia e Tecnologia no
Ambiente Construído” do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGAU/UFRN),
esta tese liga-se à Linha de Pesquisa “Morfologia, Usos e Percepção do
Ambiente”, entendendo que o uso (comportamento humano) está associado à
morfologia de um local e ao modo como ele é percebido pelas pessoas.
O interesse pela temática trabalhada decorre de minha trajetória
acadêmica, que teve o estudo de praças com foco no conforto ambiental e uso
como tema de minha dissertação de mestrado, que suscitou questionamentos
acerca da percepção dos usuários e de elementos que interferem na utilização
dos espaços, algo que motivou o aprofundamento desse tema nessa tese.
Além disso, o fato de ser paraense, nascida em Belém, influenciou
minhas inquietações quanto ao uso das praças, que por lá têm um papel
relevante, especialmente em função da distância que temos de praias
passíveis de uso, o que nos encoraja a valorizá-las mais do que é vivenciado
em Natal/RN. Na capital paraense, as praças são espaços de encontro, lazer e
recreação e estão fortemente vinculadas ao cotidiano da população, que as
utiliza no dia a dia com maior intensidade e frequência do que foi percebido
empiricamente aqui.
Diante desse contexto, a temática trabalhada na tese é a vitalidade
urbana, assunto de grande importância na atualidade, cujas nuances podem
ser discutidas a partir de referenciais derivados de campos do conhecimento
como Geografia, Filosofia, Sociologia e Psicologia, entre outros. No texto a
vitalidade urbana será abordada sob o ponto de vista da Arquitetura e do
Urbanismo, focalizando o uso das praças públicas a partir das suas
características morfológicas e da percepção de seus usuários.
Na base dessa discussão encontram-se dois temas importantes para o
entendimento da vida na cidade contemporânea: (a) a chamada “crise dos
espaços públicos”, que denuncia o acentuado esvaziamento dos locais de
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convívio coletivo na cidade; (b) o atual debate sobre elementos que promovem
a ocupação do espaço público, o qual, em contraponto à ideia anterior, volta-se
para a ampliação deste uso. Longe de serem antagônicas, tais ideias mostramse complementares entre si, sendo importante entendê-las conjuntamente,
como será comentado brevemente a seguir.
O senso comum e a literatura especializada, como Arendt (1991);
Habemas (1984); Jacobs, (2001)1 e Sennet, (1988)2, entre outros, apontam que
a partir da segunda metade do século XX assistimos ao colapso da vida
coletiva no contexto público, relegando importantes estruturas urbanas ao
desuso. Em consequência, muitas práticas sociais que eram características
desses espaços foram direcionadas a locais que favorecem maior permanência
do usuário por ofertarem mais conforto e segurança, como condomínios
fechados, clubes exclusivos, shoppings centers e parques temáticos. Ou seja,
quanto maiores as possibilidades de vida coletiva e recreativa em âmbito
privado, maiores as possibilidades de desvalorização dos espaços públicos.
Nesse sentido, Caldeira (2000) comenta que os chamados ‘enclaves
fortificados’

direcionados

ao

consumo,

lazer,

trabalho,

moradia

e

entretenimento das classes média e alta (como condomínios fechados,
shopping centers, centros empresariais, clubes) estão mudando a paisagem
das cidades, suas normas de segregação espacial, a natureza de seus
espaços públicos e a interação entre diversos estratos sociais. Confirmando
essa condição, autores como Gomes (2002), Gehl (2006) e Castello (2004),
argumentam que a busca por segurança faz com que atualmente vivenciemos
mudanças na utilização dos espaços livres públicos, acarretando o declínio no
seu uso enquanto local de permanência, lazer, recreação e sociabilidade.
A consequência universal e inelutável desta cruzada para
construir a cidade segura é a destruição do espaço público
acessível [...] para reduzir o contato com os indesejáveis, as
políticas de reconstrução urbana converteram as, por vezes,
vitais ruas de pedestres em desaguadouro de circulação e
transformaram parques em albergue temporário dos sem-teto
(DAVIS, 1993, p. 207).

Tal situação é extremamente preocupante, pois o espaço público está
1
2

Primeira edição publicada em 1961.
Primeira edição publicada em 1974.
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revestido de grande simbolismo, tem enorme potencial para convivência dos
discursos dos variados agentes que compõem a sociedade e se relaciona
fortemente à representação pessoal, social e cultural (HABERMAS, 1984). Ao
refletirem sobre a relação entre espaço público, política e cidadania, desde a
década de 1960 autores como Jacobs (1961/2001), Sennet (1988) e Arendt
(1991) indicam que o funcionamento do primeiro depende da constância, da
racionalidade e do equilíbrio nas relações entre Estado e sociedade, apontando
que sua subutilização pode acarretar a perda de um locus político de exercício
da cidadania fundamental à manutenção da democracia e da liberdade.
Castello (2007) denuncia a manipulação da imagem de ambientes
privados, associados à segurança, conforto e beleza estética, o que contribui
para sua aceitação e afasta ainda mais seu público dos espaços públicos
tradicionais de sociabilidade da cidade. Além disso, os altos investimentos na
criação desses espaços privados de sociabilidade e os custos envolvidos em
sua manutenção formam uma barreira que exclui de seu uso uma significativa
porção da população, aumentando a segregação social. O autor ainda comenta
que a facilidade de acesso às novas tecnologias de comunicação oferece
ambientes virtuais de vida coletiva e também influenciam o uso dos espaços
públicos, pois geralmente sua utilização abriga o usuário em um local seguro e
confortável.
Sintetizando esse quadro de fragmentação da cidade, Gomes (2002)
enumera os quatro principais fatores que o induzem: (i) a progressão das
identidades territoriais ou a tribalização; (ii) a apropriação privada dos espaços
comuns, incluindo os espaços públicos; (iii) o emuralhamento da vida social
(serviços telemáticos, Internet, redes de televisão, videocassetes e outros); (iv)
o crescimento das ilhas utópicas (condomínios fechados).
Independentemente dos motivos e dos conflitos de ordem social e
econômica que produziram a atual crise, o esvaziamento dos espaços públicos
“revela recuos nos projetos social e espacial da comunidade ou grupo”
(GOMES,

2002,

p.188),

configurando

um

cenário

de

degradação

e

desperdícios nas mais variadas esferas, cuja compreensão é fundamental para
a manutenção da vida social nas cidades contemporâneas tal qual hoje a
conhecemos (BORJA, 2003, p.22).
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Por outro lado, ao invés de se debruçarem sobre a crise, outros autores
dedicam-se a fazer emergir o debate sobre a vitalidade dos espaços públicos,
voltando-se para os locais onde ela é encontrada e para o entendimento das
condições que favorecem vivências públicas coletivas harmoniosas. Nesse
sentido, Gehl e Gemzøe (2002) argumentam que parte do não-uso está ligado
ao empobrecimento dos projetos dos espaços públicos, que não acompanham
as mudanças sociais. Além disso, os autores discorrem sobre fatores que
precisam ser trabalhados a fim de que estes ambientes sejam capazes de
acolher a vida social coletiva, entre os quais salienta-se a importância de
restringir o trânsito de veículos e priorizar a ocupação dos espaços pelos
pedestres.
Voltando-se especificamente para o projeto dos espaços públicos,
Yurgel (1983) destaca os danos ocasionados pela adoção de uma abordagem
funcionalista pelos planejadores, que muitas vezes “minimizam a importância
do lazer como parte das políticas públicas e dos programas de necessidades
das intervenções” (p. 18), relegando-o ao aproveitamento de espaços ociosos.
Nesse sentido, a autora enfatiza a necessidade do profissional: (a) entender o
lazer e a recreação como atividades essenciais ao bem-estar e ao
desenvolvimento humano; (b) compreender o espaço público como lócus
privilegiado deste lazer, o que eleva o seu planejamento a item essencial na
política urbana.
Ao ressaltar a importância de um cuidadoso projeto urbano e
paisagístico dos espaços públicos, Gehl (2006) indica que a intervenção
deveria valorizar o contexto em se insere, somando a ele aspectos
relacionados à adequação funcional, ambiental e estética. De acordo com o
pesquisador, se uma praça é utilizada, em horários variados e por um público
diversificado quanto a interesses e atividades, é bem provável que a interrelação entre esses fatores tenha favorecido a vitalidade urbana; por outro
lado, se um local não é bem utilizado, corre o risco de ser depredado e de
acolher usos indevidos/indesejados, que concorrem ainda mais para o seu
declínio. Ou seja, o desenho dos espaços “pode influenciar o padrão de
atividade, de modo a criar melhores ou piores condições para os
acontecimentos ao ar livre, e para criar uma cidade com ou sem vida” (p. 33).
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Em uma espécie de analogia à vitalidade humana, a vitalidade de um
espaço foi entendida como elemento indispensável à saúde e à vida da cidade,
como uma linha intermediária entre a apatia e a excitação. Trata-se, portanto,
da capacidade de animação em função das relações sociais que acontecem
em um lugar, sendo condicionada pelos atributos morfológicos do ambiente,
mas também pela percepção que seus usuários têm dele. Supõe-se, assim,
que existe um tipo de vitalidade desejável para cada tipo de espaço, isto é, que
uma área comercial exige um tipo de animação diferente daquela necessária a
um setor residencial, embora alguns dos elementos/atributos dessa vitalidade
possam ser válidos para ambos.
Embora a possibilidade de haver uma relação direta entre as
características físicas dos espaços livres públicos e sua vitalidade seja
atraente, ela também tem sofrido críticas, sobretudo relacionadas a tratar-se de
uma

ideia

tanto

simplista

quanto

determinista,

que

desconsidera

a

complexidade e a multiplicidade de aspectos que influenciam a dinâmica
urbana (HOLANDA, 2011; NETTO, 2006).
Sob uma perspectiva abrangente, Hillier (1989, 1996), Peponis (1989) e
Holanda (2002, 2003) defendem que a presença humana nos espaços livres
públicos potencializa a vida social nas cidades, favorecendo a interação social,
a sensação de segurança e retroalimentando o uso dos locais, como um ciclo.
Considerando a relação entre a dimensão espacial e os padrões de movimento
humano, os autores argumentam que a configuração urbana é um produto
cultural, que tanto reflete quanto influencia a sociedade em uma determinada
época, explicitando que a vitalidade urbana é resultado da relação entre
elementos do entorno (em diversas escalas) e as características do
equipamento em si.
Complementando as várias abordagens que discutem a utilização dos
espaços públicos e a promoção da vitalidade, têm-se os estudos voltados para
a

percepção

ambiental

evidenciam

que

a

compreensão

acerca

do

funcionamento de um local passa, necessariamente, pelo entendimento do
modo como seus usuários o percebem. Sob essa perspectiva, autores como
Tuan (1983) e Hall (1977) esclarecem que a percepção de um ambiente
estabelece diferentes modos das pessoas entendê-lo e vivenciá-lo. Para tanto,
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as informações advindas dos sentidos (visão, audição, tato, olfato, cinestesia) e
a detecção (pelo usuário) da receptividade à sua presença produzem
percepções diferenciadas do local, afetando as relações desse indivíduo nele e
com ele. Além disso, a percepção também seria influenciada pela memória
(individual e coletiva) relacionada ao local, outro aspecto a ser considerado
para a adequada compreensão de um lugar (JODELET, 2005).
Articulando essa argumentação, e considerando que a vitalidade de
praças urbanas pode ser compreendida a partir de sua morfologia e da
percepção de seus usuários, foi definida como pergunta que deu origem a
essa tese: Os elementos que a literatura indica influenciarem a vitalidade das
praças são percebidos pelos seus usuários?
Em resposta inicial a essa questão, a hipótese defendida é que devido à
dificuldade em perceber a totalidade dos fatores envolvidos na vitalidade das
praças, os usuários priorizarão os elementos diretamente envolvidos na
presença no local e na apropriação do espaço, especialmente, mobiliário e
equipamentos existentes, sombreamento e segurança.
A fim de alicerçar a discussão proposta, o trabalho empírico teve como
recorte temporal a atualidade, no caso, anos de 2013 e 2014 (quando
aconteceu a pesquisa), e o recorte espacial correspondeu às praças da cidade
de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Nesse contexto, o estudo teve como
objetivo geral identificar os elementos que contribuem para a vitalidade de
praças públicas de Natal, RN, sob o ponto de vista da sua morfologia e da
percepção dos usuários.
Para tanto, foram delimitados como objetivos específicos da pesquisa:
i) analisar a morfologia de três praças selecionadas para a investigação (em
termos de cada praça em si e do seu entorno); ii) compreender os padrões de
uso destes locais; iii) entender a percepção ambiental dos seus usuários.
Adotando uma perspectiva metodológica mista, além da revisão
bibliográfica o trabalho combinou ferramentas de cunho quantitativo e
qualitativo (justificados e esclarecidos ao longo da tese): análise da morfologia
das praças (em três raios de abrangência: a praça, seu entorno imediato e um
raio de 500m ao seu redor), mapeamento comportamental e entrevista com os
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usuários. Tais procedimentos permitiram apontar relações entre a morfologia
das praças e a percepção de seus usuários, a fim de discutir a influência
destes fatores na promoção da vitalidade daqueles locais.
Além de contribuir para mostrar a atualidade do tema abordado, esperase que esta tese saliente a relevância de questionar as práticas vigentes que
norteiam as intervenções nas praças públicas enquanto espaços que
repercutem o processo de mudanças vivenciado pela sociedade e pela cidade,
traçando um paralelo com outras pesquisas nesse campo, a fim de
compreender alguns aspectos da vitalidade da cidade de Natal.
Para atingir essa meta, partindo dessa Introdução a tese está
estruturada em seis capítulos. Dando início ao estudo da vitalidade urbana, o
Capítulo 2 expõe as bases teórico-metodológicas que nortearam o trabalho
realizado, como sejam: a Morfologia e a Percepção Ambiental.No Capítulo 3
são debatidos os conceitos que fundamentaram o entendimento das
características dos espaços livres públicos urbanos, em especial das praças, e
sobre aspectos que, de acordo com a literatura, podem incidir sobre sua
vitalidade. A metodologia é apresentada no Capítulo 4, incluindo os critérios
para seleção das praças a serem estudadas e os procedimentos adotados nos
Estudos de Caso.
Os resultados obtidos são apresentados em dois capítulos. O Capítulo 5
mostra

o

processo

de

seleção

das

praças,

tendo

como

base

os

aspectos/atributos indicados pela literatura de referência como importantes no
incentivo do uso dos espaços livres públicos e na promoção da vitalidade
urbana. O Capítulos 6 contém a síntese do trabalho realizado nas três praças
selecionadas, em itens relativos à análise espacial (morfológica), ao uso
(mapeamento comportamental) e à percepção dos seus usuários. Os textos
completos dos Estudos de Caso são apresentados nos Apêndices E, F, e G,
que, devido à grande quantidade de dados apresentados, ocupa um volume
específico (Volume 2).
Finalmente, no Capítulo 7 os resultados obtidos são confrontados com
as indicações do referencial teórico, possibilitando uma reflexão sobre a
vitalidade de praças natalenses. Seguem-se as Considerações Finais, com
avaliação dos resultados obtidos, retomada da hipótese e sugestões finais.

2 ELEGENDO DIREÇÕES: BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS
Frente à amplitude do tema trabalhado, selecionamos dois enfoques
teórico-metodológicos a partir dos quais a tese será desenvolvida: a Morfologia
e a Percepção Ambiental.
Entendendo-se a morfologia como o estudo do arranjo das formas e de
seus consequentes usos e apropriações, a tese combinou a análise dos
elementos espaciais das praças e do seu entorno com a Teoria da Lógica
Social do Espaço (HILLIER et al., 1996), escolhida para apoiar a etapa inicial
do trabalho empírico devido à sua relevância como ferramenta de análise da
relação entre usos e configuração espacial.
Por outro lado, como na contemporaneidade é imprescindível que
qualquer processo de intervenção no espaço seja analisado também sob o
ponto de vista dos usuários e das inter-relações que se estabelecem entre eles
e os ambientes, a fim de considerar a dimensão perceptiva envolvida na
vitalidade das praças buscou-se um enfoque mais subjetivo, justificando a
segunda escolha teórico-metodológica.
Portanto, antes de adentrarmos especificamente na discussão sobres
espaços livres e praças, foco da tese, discorreremos brevemente sobre estes
dois campos de estudo, a fim de situar o leitor quanto às escolhas teóricometodológicas realizadas.

2.1. SOBRE A MORFOLOGIA
A morfologia se estabeleceu como campo de estudo em meados do século
XX, a partir da contribuição de pesquisadores europeus empenhados na
construção de uma metodologia que embasasse a análise da estrutura espacial
das cidades e assentamentos. Vale ressaltar, entretanto, que o estudo na área
já trilhava um longo caminho. De acordo com Opitz (2004, p.5-7), o termo
remonta a 1796, quando Johann von Goethe fez anotações sobre plantas em
seu diário; em 1817 o mesmo autor definiu a morfologia como a “a ciência da
forma (Gestalt), formação (Bildung) e transformação (Umbildung) dos seres
orgânicos.”, configurando as premissas iniciais deste campo de estudos.
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Opitz (2004) ainda comenta que, na vertente urbana, no século XIX
acentuou-se o interesse dos pesquisadores por mapas topográficos como fonte
de informação histórica, como os trabalhos de Quatremére de Quincy, que
identificou a utilidade dos mapas na interpretação e acompanhamento do
progresso e das mudanças na estrutura física das cidades. Também na
Alemanha, o historiador Johannes Fritz demonstrou essa possibilidade,
influenciando outros autores. Assim, até meados do século XX, as bases da
morfologia urbana foram sendo construídas, sendo desenvolvidas três
“escolas” de pensamento nesse campo: a inglesa, a italiana e a francesa.
Larkham e Jones (1991, p. 55) definem morfologia urbana como “o estudo
do tecido físico (ou construído) da forma urbana, assim como das pessoas e
processos que o moldam”. Complementando esse entendimento, Pereira
(2007) indica que a morfologia urbana é condicionada e ao mesmo tempo
condiciona as formas de desenvolvimento espacial, ou seja, pode ser
entendida como o estudo das formas urbanas, associadas ao seu conteúdo e
processos formadores. Por sua vez, Assen de Oliveira (1992) afirma que o
estudo da morfologia permite a apreensão da estrutura espacial, suas
permanências e alterações, dos tipos de mudanças verificados e dos
processos e relações envolvidos em sua delimitação.
Segundo Lamas (2000), os elementos morfológicos são “aqueles que
constituem as unidades ou partes físicas, que, associadas e estruturadas
constituem a forma” (p.46), assim, a partir da interpretação dos elementos
identificados e analisados nas praças, essa pesquisa visa contemplar uma
leitura das praças por um arranjo de suas formas e consequentes
desdobramentos.
Por sua vez, Moudon (2002, p. 37) indica que a “a cidade pode ser lida e
analisada pela sua forma física”, e expõe os três princípios fundamentais da
análise morfológica, os quais denomina “elementos físicos essenciais”:
1) edifícios e seus espaços abertos correlatos, lotes urbanos e
ruas; 2) a forma urbana pode ser entendida em diferentes
níveis de resolução. Em geral, quatro são reconhecidos,
correspondendo ao edifício e seu lote, o quarteirão, a cidade e
a região; 3) a forma urbana somente pode ser compreendida
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historicamente, desde que os elementos dos quais é composta
passam por contínua transformação e mudança. (MOUDON,
1997, p. 7).

Dentre os estudos surgidos no campo da morfologia urbana, destaca-se
a Sintaxe Espacial (SE), também conhecida como Teoria da Lógica Social do
Espaço, desenvolvida na década de 1970 na University College London por Bill
Hillier e colaboradores, como Julienne Hanson, co-autora do livro The Social
Logic of Space (HILLIER, HANSON, 1984). Partindo de observações da
cidade, da integração entre seus componentes físicos e das interações sociais
(existentes e/ou possíveis), os autores indicam a configuração da malha urbana
como determinante do movimento de pessoas e mercadorias, ideias discutidas
no livro Space is the machine (HILLIER, 1996).
Hillier e Hanson (1984) entendem que a “configuração urbana” é
composta por um conjunto de barreiras e permeabilidades cujos elementos
favorecem ou impedem o movimento de pessoas e a ocorrência de atividades,
incidindo em encontros ou desencontros dos usuários. Além disso, os autores
definem que o dueto “barreiras/permeabilidades” é composto por elementos
que se tornam obstáculos ao movimento de pessoas (como edifícios, jardins e
diferenças de nível) e elementos que contribuem para o fluxo de usuários, que
formam o “sistema de espaços abertos”. Para a SE, a distribuição espacial dos
fluxos na cidade é tratada como um tema fundamentalmente morfológico e
topológico, um produto funcional da configuração urbana. Nesse contexto, um
importante conceito é o de Movimento Natural (HILLIER, 1996), que
corresponde à proporção dos deslocamentos humanos sobre os espaços que é
determinada pela estrutura da malha urbana, sem considerar outros elementos
que possam interferir nesse sistema. Hillier et al. (1993, p. 32) indicam que o
movimento natural não é fenômeno cultural, ao contrário, as configurações
espaciais é que constituem “produtos” culturais, evidenciando uma lógica
espacial própria de cada sociedade e possibilitando encontros e esquivanças
entre seus agentes sociais (habitantes, visitantes, mulheres, crianças etc.).
Ainda de acordo com Hillier et al. (1993), a configuração da malha
urbana em si constitui o principal gerador dos padrões de movimento na
cidade, determinando as vias que serão potencialmente percorridas nos
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diversos deslocamentos, ou seja, influenciando o padrão de movimentos.
Portanto, as características topológicas de um sistema viário (enquanto um
sistema de caminhos possíveis) produz uma espécie de campo probabilístico
no qual é possível apontar as rotas potenciais mais prováveis de serem
percorridas (PEREIRA et al., 2011, p.10).
Para a SE, a presença de atratores urbanos é outra característica que
influencia na vitalidade dos espaços públicos, relacionando-se ao fluxo de
pedestres. Os atratores urbanos ou polos geradores de tráfego (PGT), como
shoppings centers, escolas, igrejas e supermercados, tendem a ser magnetos
no fluxo de pedestres, atraindo frequentadores que, para alcança-los,
percorrem os espaços públicos.
No Brasil, vários estudos têm utilizado a SE para a análise de ambientes
urbanos, e optamos por delinear brevemente aqui aqueles que auxiliaram mais
diretamente o desenvolvimento desta tese.
Faria e Trigueiro (2000) estudaram praças da área central (histórica) da
cidade de Natal/RN mostrando as particularidades existentes nas dinâmicas de
uso dos espaços públicos, e salientando a relação entre configuração espacial
e comportamento humano. Nesse estudo pode-se perceber, dentre outros
achados, que os diversos horários de funcionamento dos imóveis comerciais
incide sobre a presença de pessoas em praças públicas inseridas em zonas
comerciais, o que levou a presente pesquisa a considerar o período de
funcionamento dos edifícios não comerciais e sua relação com a vitalidade
urbana.
Paula

(2010)

investigou

espaços

públicos

em

Fortaleza-CE,

vislumbrando que a presença de pessoas está relacionada dentre outros
aspectos, com a acessibilidade topológica dos locais, o que indicou uma
relação estreita entre a configuração espacial e as práticas sociais.
Tenório (2012) além de realizar uma cuidadosa revisão bibliográfica
nesse campo, analisou espaços públicos de Brasília com base em um conjunto
de variáveis indicadas pela literatura como importantes para promoção da
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vitalidade urbana, e que retomamos nesta tese como norteadores para a
definição das propriedades espaciais a serem investigadas.
Finalmente, antes de entrar no próximo tema (percepção ambiental) é
preciso mencionar a noção de co-presença que pode representar uma primeira
ponte entre as perspectivas morfológica e perceptiva. Segundo Holanda
(2002), a análise do uso dos espaços livres públicos remete à noção de
presença de pessoas, mesmo que as atividades desenvolvidas por elas ou a
duração de sua permanência não sejam investigados. Essa ideia, conhecida
como co-presença, conforme Goffman (1966) se manifesta em função da
sensação dos indivíduos de que estão suficientemente próximos de outros para
que: (i) percebam o outro e o que quer que esteja fazendo; (ii) sintam que estão
sendo percebidos pelo outro. Ou seja, configura-se como um tema que, ainda
que preliminarmente, aproxima as duas abordagens escolhidas.

2.2 SOBRE A PERCEPÇÃO AMBIENTAL
Conforme comentado na Introdução, assim como a morfologia pode
influenciar o uso do espaço, a percepção que as pessoas têm do lugar também
pode favorecer ou inibir seu uso, desempenhando importante papel nos
processos de apropriação e de identificação dos espaços.
Discorrendo sobre a evolução do entendimento do termo ‘percepção’ e
sua aplicação a várias áreas do conhecimento, Jorge (2011) comenta que
atualmente os estudos nesse campo “saem do patamar de calcanhar de
Aquiles da humanidade para – mediante e assumindo sua riqueza e fragilidade,
o de problema perceptivo – tornar-se um problema no bom sentido investigativo
da

geração

de

conhecimento

sobre

os

fenômenos

no

mundo

e

autoconhecimento da própria espécie humana, suas capacidades de
apreensão das coisas e de associação criativa na geração de ideias” (pp. 2829). A autora ainda indica que nos diversos estudos que o utilizam, o termo
assume três significados básicos – enquanto: (i) pensamento; (ii) sensoriedade
e compreensão; (iii) interpretação de estímulos e construção de significados –
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de modo que os pesquisadores precisam posicionar-se quanto ao tipo de
acepção utilizada em seu trabalho.
Especificamente no tocante à percepção ambiental, os estudos
contemporâneos incorporaram bases teóricas da fenomenologia, como os
trabalhos de Merleau-Ponty (1999), Bachelard (1993) e Tuan (1980 e 1983), e
se desenvolvem em várias áreas de conhecimento, dentre as quais Arquitetura,
Urbanismo, Geografia, Psicologia, Design e Marketing.
De maneira geral, a percepção ambiental pode ser entendida como o
resultado de um processo cuja origem está ligada a estímulos externos às
pessoas, mas que acontece de acordo com os propósitos delas na situação e
tendo entre seus componentes, além das características do indivíduo (como
gênero, idade, condição física e de mobilidade), aspectos subjetivos, como
afeto, significado, valoração, preferências e estética ambiental (ITTELSON,
1973 e 1978).
A percepção ambiental está relacionada ao modo como a pessoa
experiência os aspectos ambientais presentes no seu entorno, para o
que são importantes não apenas os aspectos físicos, mas também os
aspectos sociais, culturais e históricos (KUHNEN, HIGUCHI, 2011, p.
250).

Sob a perspectiva da Psicologia Ambiental, Ittelson el al. (1974)
comentam que existe um intercâmbio dinâmico entre a pessoa e seu ambiente,
de modo que o indivíduo age sobre seu ambiente e, reciprocamente, é
influenciado por ele, sendo a percepção um elemento crucial nesse
intercâmbio. Assim, de acordo com Tuan (1983), cada pessoa experimenta o
mundo a sua volta de modo único, utilizando sua percepção como guia para
suas ações.
Discorrendo especificamente sobre o tema, Ittelson (1978) ressalta que
a percepção ambiental está intimamente relacionada com o modo das pessoas
vivenciarem o lugar em que se encontram, para o que contribuem tanto as
características físicas deste local quanto aspectos psicossociais (como afetos e
preferências), socioculturais (significados e valores) e históricos (contexto
político, econômico, evolução, etc.) que o impregnam. Portanto, o significado
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de um lugar é, ao mesmo tempo, individual e coletivo, pois corresponde ao
modo como cada pessoa decodifica e introjeta a cultura do grupo.
Além disso, ao identificarem os elementos que alicerçam a Psicologia
Ambiental, Ittelson et al. (1974) valorizam a percepção, diretamente presente
em 3 de seus 8 pressupostos, depois corroborados por Rivlin (2003): “o
ambiente é experienciado como um campo unitário” (pressuposto 1, p. 12); “o
ambiente opera abaixo do nível de consciência” (pressuposto 5, p. 13); “o
ambiente observado não é necessariamente o ambiente real (pressuposto 6,
p.13). A importância desses pressupostos reside em, simultaneamente, indicar
a importância do fenômeno perceptivo e a dificuldade de estudá-lo, o que
acontece devido a nebulosidade que o envolve, tanto em termos da delimitação
de seus componentes (uma vez que trata-se de um campo do qual não temos
muita consciência, e que, embora seja composto por múltiplos aspectos, se
mostra unitário para as pessoas envolvidas) quanto no que se refere à
subjetividade

dos

fatores

envolvidos

(que

podem

ser

diferentemente

decodificados pelas pessoas).
A percepção é (...) um processo que possui duas vias simultâneas de
desenvolvimento: (i) uma que se inicia no contato ou estimulação dos
órgãos dos sentido pelo ambiente, cuja informação vai sendo
paulatinamente modificada até a identificação, discriminação e
reconhecimento do estímulo; (ii) outra que se refere às influências
contextuais e experienciadas do sujeito, que modulam a primeira. Essas
duas vias são denominadas, respectivamente, bottom up (de baixo para
cima) e top-down (de cima para baixo). (CAVALCANTE, MACIEL, 2008,
pp150).

Descrevendo as fases que englobam a construção do sentido de mundo
pelo ser humano, Oliveira (apud DEL RIO,1990) explica que tal processo
envolveria a percepção (campo sensorial), seleção (campo da memória) e
atribuição de significados (campos de raciocínio). Por sua vez, ao descrever o
processo perceptivo Del Rio (1996) apresenta um esquema teórico (Figura 1)
formado por sensação, motivação, cognição, avaliação e conduta (ou
comportamento),
continuamente.

assinalando

que

tais

elementos

se

realimentam

28

Figura 1 – Esquema teórico do processo perceptivo.

Fonte: DEL RIO (1996, p. 3).

Complementando esse entendimento, de acordo com Pinheiro e Elali
(notas de aula, 2003), a Psicologia Ambiental indica que a experiência
ambiental humana é fruto de reações de vários níveis de complexidade, desde
as instintivas até as aprendidas e codificadas na memória. Para tanto
contribuem elementos sensoriais, perceptivos e cognitivos, em um processo
sofisticado que começa na informação ambiental (input) e chega ao
comportamento humano (output), passando pelas etapas de sensação,
percepção, cognição e atitudes, e que pode ser sintetizado em um esquema
geral conhecido como Circuito Psicológico da Experiência Ambiental (CPEA).
Nesse sentido, os pesquisadores ressaltam que, embora para fins acadêmicos
esse circuito seja esquematicamente apresentado de modo linear, suas etapas
não são necessariamente sucessivas, de modo que a ordem em que ocorrem
pode alterar-se em função de cada situação vivenciada (Figura 2). Além disso,
o comportamento (que apreendido sob o ponto de vista do espaço pode ser
entendido como uso) atua sobre o ambiente modificando a situação inicial e
gerando contínuos recomeços. Note-se, a partir deste esquema, que o
comportamento (uso) assume uma dupla função no CPEA, tornando-se o final
de um ciclo e o início do seguinte, de modo que, em uma primeira versão o uso
seria função da percepção, no entanto, em um próximo evento ele a
precederia, tornando-se parte do input ambiental.
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Figura 2 – Circuito Psicológico da Experiência Ambiental.

Fonte: Pinheiro, Elali (2003)

Fonte: Pinheiro e Elali, notas de aula, 2003.

Por sua vez, Castello (2004) entende que a percepção permite que as
pessoas compreendam o ambiente ao redor, enviando a informação ao seu
nível cognitivo, e direcionando comportamentos em relação aos fenômenos a
que estão (cotidiana ou eventualmente) expostas, ou seja, as pessoas tendem
a adotar atitudes e comportamentos em função dos estímulos ambientais
percebidos e recebidos.
Analisando o processo perceptivo, a literatura nesse campo - entre
outros, Corraliza (1998), Saleh (2001), Rogan, O’Connor e Horwitz (2005),
Schiffman (2005) e Robin, Matheau-Police e Couty (2007) - assinala que, ao
atribuir qualidades ao ambiente a pessoa ultrapassa o nível de simplesmente
identificar suas características e atinge um complexo campo simbólico e
representacional.
Além disso, Garcia Mira (1997) ressalta que, para elucidar os
comportamentos dos usuários em relação ao entorno vivenciado, o estudo da
percepção precisa envolver fatores objetivos (elementos formais, densidade
populacional, número de edificações, temperatura, ruídos, etc.) e subjetivos
(experiências e significados), primeiramente essenciais à compreensão do
meio urbano e, de modo aplicado, aos processos que intervém no espaço.
Qualquer processo de intervenção ambiental deve levar em conta o
ponto de vista do usuário e as inter-relações que ele estabelece com
seu entorno, considerando a importância desta variável para a produção
dos espaços, satisfação com o quadro de vida e compreensão das
condutas ambientais. Sem a integração da percepção daquele que
utiliza o espaço, as intervenções ambientais estarão fadas ao fracasso
(CAVALCANTE, MACIEL, 2008, p. 149 ).
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Também enfatizando a importância de aplicar as descobertas das
pesquisas sobre percepção ambiental ao planejamento, Castello (2004)
comenta que sua incorporação permitiria a promoção de uma inter-relação
mais intima entre o design ambiental e o comportamento humano. Tal
argumentação justifica-se pois,
Conhecer como as pessoas percebem, vivenciam e valoram o ambiente
em que se acham inseridas ou que almejam é uma informação crucial
para que os gestores de políticas públicas e de áreas afins possam
planejar e atender as demandas sociais (KUHNEN, HIGUCHI, 2011, p.
253).

A percepção concorre para a construção da identidade do lugar, sendo
fundamental sua compreensão nas intervenções urbanas, especialmente em
áreas já consolidadas. Sobre esse assunto, Del Rio (1990, p. 96) afirma que
“os usuários buscam perceber lugares familiares em seu ambiente construído
que estejam repletos de memórias significativas e possam gerar-lhes
estabilidade psíquica e social”.
Em ambiente urbano, os estudos no campo da percepção têm como
uma de suas principais referências o trabalho de Lynch (1980 – original de
1960) que analisou a imagem mental dos habitantes de três cidades
americanas, considerando seu significado para os moradores em função de
suas experiências cotidianas. Para o autor, facilitam o entendimento e a
vivência na cidade: legibilidade (reconhecimento e organização das partes),
identidade (identificação e diferenciação das partes) e imageabilidade (força da
imagem do objeto).
Devido à complexidade que envolve o assunto e às peculiaridades de
cada ambiente, muitos dos estudos sobre percepção ambiental se voltam para
o entendimento do comportamento humano e sua inter-relação com o
ambiente, mostrando que certos comportamentos são mais presenciados em
determinados locais do que em outros, ou seja, buscando analisar o contexto
em que o fenômeno ocorre, uma vez que “o ambiente físico é inseparável dos
sistemas social, econômico, político e cultural nos quais se encontra” (RIVLIN,
2003, p 217).
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Mais especificamente no que se refere aos espaços públicos, Marcus e
Francis (1990) esclarecem que eles são o suporte da vida coletiva da cidade,
da cultura e dos hábitos de seus habitantes. De acordo com Carr et al. (1992),
os espaço públicos devem ser investigados a partir de três dimensões:
qualidade (sendo o conforto a necessidade básica), direitos (liberdade de
utilização e sensação de controle) e significados (relações significativas entre
usuário e espaço).
Como o pesquisador interessado pela percepção precisa entender e
valorizar o ponto de vista de usuário, Whyte (1978) indica que, em termos
metodológicos, os estudos nessa área devem envolver a tríade observar,
perguntar e ouvir. A autora ressalta, ainda, que entrar em contato com as
pessoas e questioná-las a respeito é a estratégia mais utilizada e mais eficaz
nesse campo, embora não exista um modo único para fazê-lo, podendo
acontecer por meio de entrevista, questionário, mapas mentais, fotografias,
escalas ou outros enfoques, a serem definidos em função do objetivo da
pesquisa e da disponibilidade de recursos para realizá-la (tempo, verba,
quantidade de pesquisadores, etc.).
No contexto brasileiro, os estudos de percepção ambiental tem
embasado pesquisas acadêmicas que se interessam pelos espaços públicos,
demonstrando seu papel para o entendimento das questões que envolvem o
uso e a vitalidade destes lugares, algumas das quais comentamos a seguir.
Costa (2008) recorreu à entrevistas semi-estruturadas para compreender
como os usuários vivenciam duas praças na cidade de Ilhéus-BA. As questões
incidiram sobre temas como manutenção, função e justificativas de uso dos
ambientes. A autora também fez uso da associação livre de palavras, a fim de
investigar maneiras de vivenciar os espaços analisados, salientando as
necessidades e anseios a eles direcionados.
Liberalino (2011) utilizou mapeamentos comportamentais centrados no
lugar e na pessoa, análise de vestígios de comportamento e entrevistas com
usuários

para

investigar

relações

entre

características

ambientais

e

comportamentais em uma praça pública de Natal/RN. Os resultados
ressaltaram a importância da setorização de usos, do sombreamento e da

32

presença de mobiliário e equipamentos urbanos para a apropriação da área
pelos diversos grupos de usuários, além da relativa dificuldade de
relacionamento entre eles.
Para compreender as relações entre características ambientais e
caminhabilidade, Schutzer (2011) aplicou um questionário aos pedestres da
cidade de São Carlos/SP, instrumento anteriormente validado por Saelens et
al. (2003). O estudo elencou aspectos que podem interferir no ato de caminhar,
tais como a presença de barreiras físicas, o sombreamento, a segurança e a
atratividade dos caminhos.
Amparando-se em pesquisas realizadas em Curitiba (Brasil) e Montreal
(Canadá), Souza (2013) trabalhou a percepção ambiental relativa ao mobiliário
urbano de áreas públicas, comparando a opinião de moradores e turistas. O
autor utilizou a técnica da análise de conteúdo, contribuindo para confirmar a
importância do mobiliário urbano nas transformações do uso e da imagem dos
espaços analisados.
Silva (2014) investigou a relação entre interação social e envelhecimento
ativo em duas praças públicas da cidade de Natal/RN, por meio de entrevistas
com usuários idosos e mapeamentos comportamentais. Os resultados
mostraram a relevância de suportes ambientais como Academias da Terceira
Idade (ATI) para a interação social dos idosos, os quais servem para estimular
atividades físicas, contribuindo para o envelhecimento ativo.
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3 A PRAÇA COMO ESPAÇO LIVRE NA/DA CIDADE
Para discutir a “praça” como temática desta tese, não se pode perder de
vista seu entendimento como parte de um conjunto mais amplo, como seja, o
sistema de espaços livres da cidade, o que implica atenção para sua
espacialidade (aspectos paisagísticos, morfológicos e funcionais), para o
contexto em que está inserida e para sua conotação como um dos agentes das
relações sociais na urbe.
Torna-se, portanto, essencial comentar o que é um sistema de espaços
livres, conceito fundamental para o estudo do meio urbano, pois permite
compreensão das relações de interdependência, complementaridade e
hierarquia entre os diferentes elementos que o compõem (SCHLEE et al.,
2009).
A noção de sistema está pautada na reunião de elementos que são
partes de um todo maior (componentes) e que interagem entre si, cada qual
assumindo sua própria função (FERRARI,

1997). Completando

esse

entendimento, D’Agostini e Cunha (2007, p.55) esclarecem que a noção de
sistema implica atribuir significados às relações e aos elementos que se interrelacionam. Por sua vez, Capra (1997) indica que a visão sistêmica opera em
três esferas interdependentes: (1) padrão de organização (configuração dos
elementos que caracterizam um sistema); (2) estrutura (inter-relação, padrão
de organização e das relações entre os componentes do sistema); (3) processo
(atividade desenvolvida na organização do sistema ligando o padrão à
estrutura, o que envolve as ideias de tempo, duração e ação continuada).
No macro conjunto da cidade, o sistema de espaços públicos merece
especial atenção, pois forma uma rede de ambientes abertos, livres de
edificações e acessíveis aos usuários, que permeia a área construída,
assumindo funções como garantir a mobilidade e permitir encontros, além de
promover condições de conforto.
Tângari et al (2009, p. 20) enfatizam que os espaços públicos são ambientes
de circulação e permanência na cidade, que possuem funções variadas, e
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“primam em criar possibilidades para a vivência coletiva, lugar onde as
atividades e trocas sociais acontecem”.
Espaço acessível a todos os indivíduos, moradores ou
visitantes, capazes de interagir livremente na mesma base,
independente de sua condição social. É um lugar de
sociabilidade, de convivência e de articulação do tecido urbano

(ALMEIDA, SANTOS Jr., 2009, p. 270)

De acordo com Macedo (1999), nas cidades brasileiras os tipos mais
comuns de espaços livres públicos são os parques e as praças, embora
existam muitos outros, como os canteiros, praias, hortos, ruas e calçadas.
Nesse contexto surgem vários tipos de espaços livres urbanos que
assumem a função de ambientes de convívio social, apresentando-se como
locais cada vez mais presentes e requisitados nas cidades. Formatados como
espaços de transição entre o público e o privado, estes locais são configurados
como espaços públicos, mas sua acessibilidade é restrita pois trata-se da
propriedade de alguém (ou seja, pertence a alguma pessoa física ou
jurídica/instituição), de modo que, embora o uso seja coletivo, são
empreendimentos privados, denominados pela literatura como pseudopúblicos. Gomes (2002) associa essa multiplicidade tipológica à fragmentação
da cidade, constatando a multiplicação de espaços comuns/coletivos mas que
não são realmente públicos, apontando um confinamento dos locais de
sociabilidade. Comentando esse quadro o autor chama a atenção para
questões ligadas ao “recuo da cidadania” na sociedade contemporânea, uma
vez que os espaços livres públicos perdem seu valor enquanto locais de
vivencia coletiva e pública.
Segundo Padilha (2006), as estratégias de promoção desses espaços os
travestem de público. Nesse sentido, vivenciamos cotidianamente espaços de
propriedade privada de uso coletivo que são mundos construídos (intramuros)
cuja utilização é restrita (em menor ou maior grau) - como acontece nas
conhecidas ‘praças de alimentação dos shoppings centers’ e ‘praças dos
condomínios fechados’ - cuja composição projetual utiliza elementos que lhes
conferem qualidade, mas que advém dos ambientes públicos (das praças e
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parques da cidade) e foram simplesmente “tomadas emprestado” daquele
contexto e transferidas para empreendimentos privados, como se não
houvesse particularidades próprias a cada um destes contextos/situações.
A existência desse tipo de locais privilegia a privatização e acentua as
exclusões sociais, enfim, proporciona a criação de uma cidade apartada,
restrita, “intramuros”. Frúgoli Júnior (1992) indica que, embora isso não
signifique o “fim do espaço público”, aponta uma redução considerável da
diversidade e heterogeneidade dos espaços de interação social interclasses
que promove o afastamento da vida em âmbito público que favorece e o seu
enfraquecimento devido à diminuição de suas funções originais. Assim, a
noção de cidadania sofre uma modificação e sua vivência na cidade passa a
ocorrer em esferas não-públicas, promovendo o surgimento e consolidação das
chamadas “ilhas utópicas”, nas quais:
É o padrão monetário que determina a possibilidade de
ingresso. Por isso, tantas vezes se confunde a ideia de ter
direitos com o fato de apresentar signos sociais que
demonstrem um certo padrão de consumo. Definitivamente, as
noções de cidadão e consumidor se associam e se misturam
(GOMES, 2002, p.187).

Ao vislumbrar tais contextos amplia-se a discussão sobre o que é
público ou privado na cidade contemporânea, e sobre o papel dos espaços
livres para a coletividade, levando em consideração a existência desses
lugares e a possibilidade deles influenciarem significativamente o modo das
pessoas vivenciarem o meio urbano.

3.1 DEFINIÇÕES E USOS
Evidenciando o termo praça como foco principal desta pesquisa, foram
identificados na literatura vários autores que contribuem para sua definição:
Praças são espaços livres públicos com função de convívio
social, inseridos na malha urbana como elemento organizador da
circulação e de amenização pública (...), geralmente contendo
expressiva cobertura vegetal, mobiliário lúdico, canteiros e
bancos (CARNEIRO, MESQUITA, 2000, p.28),
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Elemento morfológico das cidades ocidentais, (...) distinguindose de outros espaços (...) pela organização espacial e
intencionalidade de desenho, (...) a praça pressupõe a vontade e
o desenho de uma forma e de um programa, (...) constituindo
lugar intencional do encontro, da permanência, dos
acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações de vida
urbana e comunitária e de prestígio e, conseqüentemente, de
funções estruturantes e arquiteturas significativas (LAMAS,
2000, p.100).
Elemento primordial no desenho urbano e de interação social,
intimamente ligado à atividade econômica e ao poder político,
como fruto de um processo histórico e cultural de ocupação do
espaço da cidade (ALMEIDA, 2006, p. 43)

De fato, desde a Ágora grega, passando pelo fórum romano e pelos
espaços medievais e renascentistas, a praça pública sempre desempenhou
multifunções na cidade, sendo a principal delas agregar a coletividade em
atividades de lazer, comércio, debates e celebrações, além de constituir ponto
para troca de informações e onde se fazia a justiça. Zuliani (1995) afirma que
desde a antiguidade a praça mostrou-se o melhor e mais tradicional local para
o encontro e o comércio. Por ser um nó formal para onde convergem diversas
ruas, ela centra em si inúmeras energias sociais: quem compra, vende, passa,
passeia, contempla, conversa etc. Nesse enfoque têm-se a ênfase dada à
múltiplas atividades que podem ocorrer nesses ambientes e que conferem
vitalidade à eles.
Por sua vez, Lamas (2000) expõe que, na cidade tradicional, as praças,
assim como as ruas, estabelecem “estreita relação do vazio (espaço de
permanência) com os edifícios, os seus planos marginais e as fachadas (...),
organizando o cenário urbano” (p. 102). Este é, no entanto, um aspecto menos
presente na praça da urbanística moderna, tendo em vista “as dificuldades de
delimitação e definição provocadas pela menor incidência dos edifícios e
fachadas” (idem). Ao caracterizar a praça pela intencionalidade e como
resultante de um programa, o autor a diferencia de espaços como o largo do
mercado, o adro fronteiro à igreja, o terreiro e outros pequenos espaços vazios,
caracterizados como acidentais, ou seja, como vazios ou alargamentos da
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estrutura urbana que, com o tempo, foram apropriados e usados pela
população, e não podem ser formalmente entendidos como praças.
Além da questão espacial, a literatura ressalta a importância da
dimensão política, econômica e social da praça, reforçando seu caráter público
e seu papel como locus de cidadania. Nesse sentido, Almeida (2006) tece uma
crítica às praças contemporâneas afirmando que na atualidade elas acomodam
cada vez mais usos privados e individuais, o que provoca alterações no seu
significado e valor.
Para Gehl e Gemzøe (2002) tal mudança ocorreu principalmente no
século XX, quando o acelerado desenvolvimento tecnológico e científico
promoveu rápidas mudanças nos hábitos, conhecimentos, objetivos, receios e
estilo de vida das pessoas, alterando significativamente seu modo de encontro
e a troca de informações. A praça pública não ficou indiferente a estas
transformações, sofrendo variadas mudanças físicas, sociais e culturais. Para
os autores, o tempo foi abreviado não só no modo de contato e diálogo entre
as pessoas (que hoje pode ser feito por telefone, e-mail, Internet etc.), mas,
também, pela mobilidade individual, que proporciona autonomia e rapidez nos
vários tipos de deslocamentos.
No que se refere à vida nesses espaços e aos esforços para promover a
vitalidade neles por meio de projetos ou diretrizes projetuais, autores como
Carr et al. (1992), Cooper-Marcus e Francis (1997), Carmona et al. (2003) e
Shaftoe (2008) ressaltam que o uso é capaz de atrair mais usuários e a
configuração espacial dos espaços públicos pode ser pensada de forma a
permitir a permanência do indivíduo, funcionando, portanto, como um
diferencial na estrutura urbana. Note-se, aqui, que, em relação à percepção do
espaço o uso pode ser incorporado em duas posições: (i) enquanto parte do
circuito psicológico da experiência ambiental individual o uso é fruto da
percepção individual, pois a percepção é uma das bases do comportamento,
antecedendo-o; (ii) uma vez que esteja instalado no local, o uso passa a ser
parte das informações emanadas do ambiente, podendo ser entendido com um
dos indutores da percepção.
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Compartilhando o entendimento das praças enquanto local propicio para
a vitalidade urbana, e também salientando a relação entre usos e configuração
espacial, Lynch (1999) defendia que, no contexto urbano, elas são espaços de
encontro, lazer e escape, cujo objetivo é proporcionar o bem-estar aos
indivíduos. Para tanto, a presença de mobiliário, equipamentos e cobertura
vegetal é indispensável para atrair a população, favorecendo conforto no
espaço público.
Caldeira (2007) investigou a trajetória da praça brasileira (desde a
chegada dos portugueses até os planos modernistas de urbanização das
cidades) sob o ponto de vista morfológico e funcional, associado às mudanças
ocorridas no seu desenho e nas formas de apropriações existentes, ao papel
desempenhado no contexto urbano e ao seu caráter simbólico. Para a autora,
ao mesmo tempo que acompanhou a evolução da sociedade brasileira, sendo
palco de manifestações populares, cívicas e religiosas, a praça também se
“recolheu”, face ao enorme crescimento das dimensões das cidades. O estudo
também evidencia a mudança de padrão de uso que levou à condição de praça
de local de lazer barato à de espaço de passagem ou lazer transitório, embora
sem perder sua importância enquanto local de sociabilidade.
A respeito do debate sobre o conceito de praça e a noção de espaço
público, Alex (2008) ressalta, que atualmente as influências do paisagismo
norte-americano interferem marcantemente no entendimento e nas formas de
conceber o projeto desses espaços urbanos. Para este autor, a praça é
simultaneamente um vazio e uma construção e, mais do que apenas um
espaço físico aberto, revela-se um centro social integrado ao tecido urbano,
sendo também importante pelo seu valor histórico e pela sua participação
contínua na vida da cidade.
Seguindo um enfoque semelhante, ao tratar da praça como “um espaço
aberto, contido por formas harmoniosas, articulado aos restantes elementos
morfológicos urbanos, com pavimento rígido na sua maior extensão” (p. 82),
cuja função é acolher usos como passear, contemplar, ler, conversar etc, Alves
(2003) sugere que sua análise confronte aspectos morfológicos e funcionais,
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considerando as referências pessoais dos usuários, e a dimensão humana na
composição dos espaços públicos.
Finalmente, Macedo e Robba (2003) comentam que a praça é um dos
mais importantes espaços públicos urbanos, desempenhando um papel
essencial no contexto das relações sociais, como ponto de convergência da
população, seja para o ócio, o comércio, a troca de idéias, ou para o
desempenho da vida urbana (recreação, contemplação, celebrações, comércio
e debates). Assim, para atender às demandas de tais atividades, ela deve ser
acessível e manter uma relação harmônica com o entorno.
Diante do referencial exposto até esse ponto, nesta tese entende-se
praça como um espaço aberto, público e urbano, que é definido por elementos
naturais e construídos potencializadores do seu uso, atua como marco na
cidade, agrega uma carga simbólica e proporciona o encontro de pessoas por
motivos sociais, culturais, políticos e econômicos.

3.2 SOBRE A VITALIDADE EM ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS
Esse item está pautado em autores como Jacobs (1961/2001),
Alexander et al. (1977), Whyte (2009), Gehl (2006), Gomes (2011), Batista
Neto (2012), Castiglione (2013), Benedet (2008) e Silva (2009), os quais
enfatizam a compreensão da morfologia como fator que pode influenciar a
presença de pessoas nos espaços livres públicos, Note-se que, embora parte
desta literatura discorra sobre a “crise” nos espaços livres públicos,
comentando sua “morte” como um fenômeno contemporâneo (JACOBS,
1961/2001; SENNET, 1988), outra parte dela discute possibilidades de
utilização desses locais, cuja vitalidade seria essencial para a própria
sobrevivência da cidade (GEHL, 2006; WHYTE, 2009). Partindo dessa
dicotomia, neste item se propõe discutir aspectos que podem interferir no uso
das praças, sob o ponto de vista dos pesquisadores que se dedicam ao tema,
entendendo-se que a elucidação de questões relativas ao abandono ou à
subutilização dos espaços públicos perpassa a identificação de atributos
relevantes para a atração de usuários e a promoção de atividades.
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Na década de 1960, Jacobs (1961/2001) defendeu a valorização dos
espaços públicos tradicionais (em especial da rua) como lugares lúdicos e de
trocas de sociabilidade, reforçando a importância do livre acesso a eles e o
papel dos edifícios do entorno no favorecimento da presença de indivíduos.
Embora a autora não tenha abordado especificamente o desuso de praças
públicas em suas críticas, seu olhar para a vida pública nas ruas também incide
sobre as praças, pois trata das relações humanas no contexto urbano como um
todo.
Já Sennet (1988) descreveu a mudança de eixo da vida em sociedade,
em função da “personalização das relações sociais” evidenciando o
esvaziamento da esfera pública e a hipervalorização da intimidade e da
privacidade, condicionados por mudanças ocorridas nas sociedades dos
séculos XVIII e XIX. Em seu livro o autor defendia que o retraimento na vida
pública exacerbava a noção de individualismo, típica das sociedades
contemporâneas, ocasionando um recuo na vitalidade da esfera pública.
Por sua vez, Gehl (2006), White (2009) e outros autores discutem o
conceito de vitalidade urbana sob dois aspectos vinculados aos estudos da
qualidade urbana: (i) como uma ação, ou seja, o ato de animar, de dar vida; (ii)
como um estado, significando a intensidade da vida social e de suas
manifestações. O debate em torno dessas duas possibilidades define
indicadores que dão uma ideia ampla sobre as formas de utilização efetiva dos
espaços livres públicos, analisando a influência de sua configuração física na
presença (ou não) de pessoas no local. Ou seja, segundo tais autores, a
vitalidade pode ser entendida como uma condição do espaço público, cujas
características específicas permitem tanto atrair quanto manter em sua área
usuários distintos (faixa etária, gênero, condição social, estado civil, etc.), em
variados horários e dias, e realizando atividades também diversas.
Merlin e Choay (1988, p. 40) fazem menção à “intensidade da vida social
e das suas manifestações num aglomerado”, que associam ao termo
“animação”. Trata-se de uma definição generalista, que remete a parâmetros
quantitativos (intensidade) e qualitativos (vida social), mas ignora as
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possibilidades de menor ou maior animação que ali pode ocorrer, ou seja, de
haver diferentes estados de animação nesses locais.
Ainda sob esse enfoque, Canter (1997) afirma que o ambiente deve ser
analisado em função de seus atributos físicos, do(s) significado(s) que assume
na vida das pessoas e do(s) comportamento(s) que propicia, reforçando, assim,
a importância dos valores culturais nas experiências com os espaços públicos.
Para esta tese, esse entendimento é essencial, já que vincula o uso do espaço
não só aos elementos físicos existentes, mas também a aspectos da
percepção dos usuários.
A partir das contribuições discorridas, o conceito de vitalidade utilizado
na tese relaciona a análise morfológica ao comportamento e à percepção dos
usuários, considerando que, para haver a vitalidade deve haver uma relação
entre pessoas, local e objetos (bancos, árvores, brinquedos), tendo como
intermediária a percepção. Portanto, a presença de pessoas nos espaços livres
públicos é considerada fundamental para a existência de um estado de
vitalidade, tornando-se tema recorrente para Jacobs (1961/2001), Alexander et
al. (1977), Whyte (2009) e Gehl (2006).
Jacobs (op.cit) demonstra que o uso de um local está em grande parte
relacionado à sua morfologia, que pode potencializar a presença de usuários.
Defendendo que há estratégias de manipulação do espaço que podem ser
adotadas para promover o uso ativo do ambiente, a autora discute a noção de
bairro e sua função na cidade, destacando pontos que podem tornar as ruas e
calçadas (in)seguras, aspectos que podem tornar um bairro animado e
prospero, e os perigos da escassez de diversidade. Em seu texto ela evidencia
a relevância da presença humana para gerar mais vida e animação ao lugar,
em uma espécie de círculo que se retroalimenta, enfatizando quatro condições
indispensáveis para gerar diversidade nos espaços públicos: usos principais
combinados, quadras curtas, prédios de várias idades e concentração de
pessoas (densidade alta), comentadas a seguir:
- Necessidade de usos principais combinados: refere-se aos aspectos
funcionais da forma urbana. Para a autora, usos principais são aqueles que,
por si só, atraem uma grande quantidade de pessoas ao lugar porque

42

funcionam como âncoras. São exemplos: fábricas, escritórios e moradias.
Ressalta-se, entretanto que qualquer uso principal isolado é um gerador de
diversidade ineficiente, sendo importante então uma complementaridade nas
funções desses atratores, de forma a possibilitar o trânsito permanente de
diferentes pedestres no espaço público, nos mais diversos horários.
- Necessidade de quadras curtas: a cidade deve oferecer várias alternativas de
trajeto aos indivíduos, bem como a oportunidade de selecionar por onde
passar, permitindo que se aproprie do lugar como um todo e facilitando seu
encontro com outros ambientes e pessoas. Tomando como exemplo os longos
quarteirões de Nova York (mais de 250m - Figura 3), a autora argumenta que
quadras curtas facilitam a passagem, o que contribui para garantir a presença
de estranhos e favorece a diversidade no espaço público. Também é válido
ponderar sobre a presença de pessoas estranhas nos espaços públicos em
áreas com uso residencial predominante, o que tanto pode incitar sensação de
insegurança aos moradores, quanto pode alertar para o perigo das ruas sem
saída, pois limitam o tráfego de pessoas diferentes.

Figura 3- Esquerda e centro mostram quadras longas (mais de 250m). Direita,
quadras mais curtas favorecem possibilidade de trajetos.

Fonte: Jacobs (1961/2001).

- Necessidade de prédios de várias idades (não apenas recentes, mas
sobretudo antigos): como nem todos podem pagar por imóveis novos, é
interessante haver uma mescla de imóveis novos e mais antigos (que tendem a
ser mais baratos), estratégia que favoreceria a mistura de públicos.
- Necessidade de concentração de pessoas: o lugar precisa ter uma
concentração suficientemente alta de pessoas seja quais foram seus
propósitos, incluindo morar lá, pois não há como se obter um uso intenso e
diverso se a função residencial não estiver presente (embora essa não seja um
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atributo determinante na geração da vitalidade).
Alguns destes aspectos também constam do livro A Pattern Language,
de Alexander at al. (1977), uma importante discussão de fatores do projeto
arquitetônico influenciada pela compreensão da relação entre comportamento
humano e ambiente construído. Embora seja bastante generalista (WHITE,
2007), pois constitui uma primeira tentativa contemporânea explícita para
tratamento do ambiente espacial em seu conjunto (LYNCH, 2007), o texto traz
253 recomendações para conceber cidades e edifícios mais” animados”, e
propõe estratégias locais e globais de projeto direcionadas a facilitar a vida
pública (presença e permanência de pessoas), incentivando a vitalidade
urbana. Tais diretrizes são expostas por meio de proposições, ou padrões,
soluções recorrentes que podem ser repetidas sem que seja preciso reproduzilas exatamente (que retomaremos ao longo desse capítulo), o que confere
flexibilidade à linguagem, já que não existiriam soluções iguais e únicas, mas
sim aquelas adaptadas ao contexto.
Com relação à importância da presença de pessoas para a vitalidade,
destaca-se, ainda, a obra de Jan Gehl (2006), La humanización del espacio
urbano: la vida social entre los edifícios, que discute questões acerca do modo
como as capacidades sensoriais podem influenciar a utilização dos espaços
públicos, apresentando estratégias sobre como promover seu uso ativo. A obra
oferece uma descrição detalhada de importantes atividades realizadas nos
espaços públicos (desde conversar, namorar, jogar e brincar, até trabalhar e
discutir), tendo como principal fonte de dados a pessoa que utiliza o lugar,
cujas opiniões relacionada com as características dos ambientes e com o seu
contexto (entorno). Sob seu ponto de vista as pessoas são os principais
protagonistas da cidade, e ruas e calçadas são “órgãos vitais”, pois, nelas
ocorre grande parte da integração e convivência social, mesmo quando se
verificam conflitos entre usos (considerados inerentes à vida urbana).
Além disso, ao ressaltar a importância da escala do bairro Gehl (2006)
retrata a maneira como um espaço pode ser agradável e seguro para os
moradores, para o que é fundamental prever a ocorrência de atividades
necessárias, opcionais e sociais, definidas como segue:
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- Atividades necessárias: aquelas mais ou menos obrigatórias (como ir ao
colégio, trabalhar, ir às compras), relacionadas ao cotidiano e ao tempo livre, e
ao ato de caminhar (p.18).
-

Atividades opcionais: se desenvolvem apenas caso o indivíduo deseje e

tenha tempo disponível ou lugar apropriado (como dar um passeio, tomar sol,
brincar na neve, e similares), estando em relação direta com o clima e com o
lugar, de modo que a morfologia e os elementos presentes podem facilitá-las
ou dificultá-las (p.19).
- Atividades sociais: definidas também como atividades resultantes, pois
derivam de atividades ligadas às outras duas anteriormente citadas, dependem
da presença de outras pessoas nos espaços públicos (p. 20), variando de
acordo com o contexto ambiental em que ocorrem (como jogos e conversa).
Complementando essa argumentação, Whyte (2009) pontua aspectos
subjetivos (ou intangíveis) que o ambiente deve proporcionar aos usuários,
possibilitando (ou impossibilitando) seu uso. Ao incorporar a sociabilidade, essa
dimensão se reflete em diversas propriedades do ambiente (como ser
agradável ou alegre), em cuja análise é recomendado que o pesquisador faça o
levantamento das características dos usuários, das atividades desenvolvidas
por eles e dos horários de uso, além de realizar entrevistas. Segundo o autor,
um espaço público bem sucedido tem muitas pessoas (sozinhas e/ou em
grupos, conhecidas e desconhecidas entre si e de variadas idades), e sua
ocupação acontece em vários horários, de dia e de noite. A diversidade de
idades dos usuários reflete a comunidade, e a presença maior de mulheres é
vista com bons olhos (pois elas tendem a ser mais seletivas com os lugares
frequentados).
Embora a maioria das pessoas seja atraída também pela presença de
outras pessoas, a ocorrência de muitos indivíduos caracterizando uma multidão
não costuma ser bem vista pelos usuários, o que indica a relevância em
analisar com mais detalhes o comportamento dos indivíduos nos lugares, a fim
de compreender sutilezas que possam interferir na sua permanência. Whyte
(2009) considera ser importante tornar os espaços públicos atraentes para
todos, de modo que quanto mais frequentado seja um local, mais seguro
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tenderá a ser sua vivência, o que favorece o contato pacífico de todos os tipos
de usuários, aumentando a tolerância e diminuindo o preconceito. No entanto
há ressalvas quanto à presença de “indesejáveis”, condição que varia
dependendo da comunidade, podendo corresponder a bandidos, traficantes,
bêbados, hippies, sem-teto, adolescentes, crianças, idosos ou quaisquer outras
minorias.
O afastamento do lugar justificado pela presença de “maus elementos” é
uma questão reforçada por Carr et al. (1992), para o qual, a presença de
indesejáveis pode ser um dos motivos para indivíduos evitarem os espaços
públicos, definindo uma espécie de ciclo, pois quando as pessoas temem os
espaços públicos tendem a usá-los menos, provocando seu esvaziamento e
em certos casos, a apropriação desses por outros grupos sociais.
A relação entre as características do lugar e as atividades desenvolvidas
também foi discutida por Gehl (2006), segundo o qual o cuidado com os
elementos da configuração espacial local é determinante na qualidade, no
conteúdo e na intensidade dos contatos sociais, de modo que o desenho pode
interferir na vida pública, criando possibilidades para favorecê-la ou dificultá-la.
O autor enfatiza, ainda, a relevância de prever ambientes que permitam não
somente as atividades necessárias, mas também as opcionais e sociais. Para
tanto, o planejamento das cidades deve levar em conta dois pré-requisitos:
projetar a cidade para o ser humano e adotar estratégias de contato humano.
Por sua vez, Whyte (2009) indica que um espaço ótimo deve ser um
“destino multiuso”, ou seja, oferecer muitas atividades a fim de que as pessoas
tenham motivos para estar lá e voltar. Com base nesse entendimento, o autor
nomeia espaços bem sucedidos como “lugares” e comenta a possibilidade de
criar lugares ou transformar espaços de pouca qualidade em lugares. Ao
discutir as atividades em áreas públicas, ele apresenta um diagrama (Figura 4)
contendo atributos que poderiam torná-las agradáveis (“lugar ótimo”), no qual
inclui aspectos mensuráveis (em azul), intangíveis (verde) e atributos-chaves
(laranja) que contribuem para a vida pública, os dois primeiros entendidos
como fundamentais para verificação do sucesso de um espaço. De acordo com
o diagrama, os aspectos intangíveis relacionados a esse atributo (divertido,
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ativo, vital, especial, bela, útil, nativo, comemorativo) poderiam ser verificados,
por exemplo, na consulta sobre o uso do solo, os valores das propriedades e
dos aluguéis na região (características econômicas da região) e, sobretudo,
pelo conhecimento do que ocorre no espaço público (tipo de uso e horários).
Figura 4 - Atributos de um ótimo lugar.

Fonte: Whyte (2009).

Para potencializar a vitalidade nos espaços livres públicos, tornando-os
“ótimos”, o autor define os parâmetros conhecidos como “A Força das 10” (The
power of 10), de acordo com os quais as atividades e as razões para as
pessoas estarem, permanecerem e retornarem ao lugar se entrelaçam
tornando-o atrativo, efeito que pode se expandir para o seu entorno.
No cerne da A Força das 10 esta a ideia de que qualquer ótimo
lugar precisa oferecer pelo menos 10 coisas para se fazer nele
ou 10 razões para se estar lá. Elas poderiam incluir um lugar
para sentar, playgrounds para desfrutar, arte para tocar,
música para ouvir, comida para comer, história para
experimentar e pessoas para conhecer. O ideal é que algumas
dessas atividades sejam exclusivas daquele lugar e
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interessantes o suficiente para fazer com que as pessoas
continuem voltando (WHYTE, 2009, p.38).

Os estudos nesse campo (SERPA, 2007; ALEX, 2008; CARMONA et al,
2003) evidenciam que as atividades podem estar relacionadas: (i) ao que
ocorre no lugar (parques e quadras de esporte); (ii) ao que ocorre em seu
entorno (comércio e serviço); (iii) às iniciativas protagonizadas por autônomos
(pipoqueiros, sorveteiros, ambulantes); e (iv) a eventos programados. Em um
estudo recente, Silva (2009) documenta a rotina de funcionamento das
atividades variadas do entorno de oito espaços públicos de lazer em São
Leopoldo-RS, e conclui que a existência de atividades funcionamento ao longo
de todo o dia e sua variedade concorre para haver constantemente pessoas
circulando no lugar, o que atrai a vitalidade.
A diversidade de atividades é vista de forma positiva pela literatura, ligandose ao ideal da cidade ter uma boa distribuição de serviços, comércio, locais de
trabalho e de moradia, de modo que os bairros contemplem lugares e
atividades que atendam a diversas faixas etárias e interesses. Sob esse ponto
de vista, Alexander et al. (1977) sugerem que, como as pessoas têm escolhas
distintas e se estruturam em arranjos familiares variados, os edifícios também
devem assumir diferentes configurações, em especial sua moradia, que deveria
ser oferecida em áreas tranquilas e permeadas por lojas, escolas, serviços
públicos e universidades. Como ela “tem o poder de atrair pessoas tanto de dia
quanto de noite” (idem, p. 258), essa complementaridade temporal poderia
favorecer a presença de pedestres na área em horários diversificados,
deixando-a sempre ‘movimentada’. Portanto, o uso habitacional deveria estar
em todas as partes da cidade, já que tem a capacidade de aumentar a
vitalidade de uma área, embora sozinho, não seja determinante. Esta
proposição dialoga com os escritos de Jacobs (1961/2001) acerca da
importância da relação entre uso residencial e comercial como uma opção para
garantir o movimento de pessoas nas ruas. Recentemente, os estudos de
Benedet (2008) e Silva (2009) constataram a importância do entorno misto na
promoção da vitalidade urbana, mas do que se essa vizinhança fosse
estritamente residencial ou comercial.
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A diversidade na ocupação da malha urbana (presença de edifícios de
diferentes configurações e funções) também possibilita às pessoas maior leque
de escolhas, abrigando arranjos familiares variados, o que favorece a
ocorrência de usuários distintos nos espaços públicos. Segundo Alexander et al
(op. cit.), a combinação da diversidade com a ocupação mais densa das áreas
urbanas, favorece o surgimento de um espaço público ricamente povoado,
cujos sons e movimentos mostram ordem e ritmo próprios, se acelerando ou
abrandando conforme o transcorrer das horas, e que podem ser considerados
indícios de vitalidade urbana. Sob tal perspectiva, esse estudo, que propôs
investigar praças inseridas em áreas residenciais que acolham outros usos
(como comercial e prestação de serviços), que podem atuar como facilitadores
do tráfego de pessoas nas ruas em diversos horários.
A segurança é outro aspecto fundamental para o uso dos espaços
públicos, freqüentemente evidenciada por estatísticas que mostram as
incidências criminais copiladas pelos órgãos públicos. Diversas pesquisas,
desde as clássicas (como HILLIER e HANSON, 1984; NEWMAN, 1996; CARR
et al., 1992; WILSON e KELLING, 1982) até as recentes (CALDEIRA, 2000;
MORAIS, 2003), relacionam ocorrências policiais à estrutura urbana, tornando
evidentes aspectos espaciais e sociais que concorrem para a vitalidade.
Comentando a importância do planejamento urbano ser pensado de
maneira a favorecer a segurança como pré-requisito do desenho da cidade,
evitando o surgimento de agrupamentos de comunidades homogêneas e
intolerantes entre si, Jacobs (1961/2001) ressalta que a segurança das ruas
depende de uma intricada rede de controles voluntários nas quais “deve haver
olhos sobre as ruas, olhos que pertençam àqueles que se possa chamar de
seus proprietários naturais” (p.45).

Para garanti-la é preciso que existam

portas e janelas abertas para o espaço público, o que, propicia uma relação
próxima com o âmbito privado, por meio de contatos (visual, sonoro) entre
estas duas esferas, inibindo atos danosos ao patrimônio e ao indivíduo e
facilitando o uso de áreas públicas.
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Essa estratégia é reforçada por Alexander et al. (1977) ao propor que os
edifícios abram suas portas e janelas para a rua1, evitando espaços cegos e
assustadores que possam afastar o uso. Um número maior de aberturas
possibilita maior apropriação desse ambiente, além disso, pessoas entrando e
saindo em horários distintos ao longo de uma rua e ao longo do dia, amplia a
sensação de segurança no lugar. Nesse mesmo sentido, Whyte (2009)
salientou ser essencial a existência de zonas de transição entre as esferas
pública e privada, contendo elementos que despertem o interesse das pessoas,
como alpendres, jardins frontais, mesas e cadeiras e expositores na calçada.
Para Gehl (2006), estas áreas, conhecidas como “fronteiras suaves”, são
ambientes convidativos e interessantes, que favorecem a permanência e
facilitam (física e psicologicamente) o trânsito de usuários.
A percepção de (in)segurança é reforçada pela criminalidade percebida
ou diretamente vivenciada, admitindo-se que a utilização dos espaços é
fortemente condicionada pela primeira, quer esta coincida ou não com a
“verdadeira” segurança do espaço (BAUMAN, 2006; CARMONA et al., 2003).
Para estes autores, o medo da criminalidade é visto como um dos motores
mais fortes na reconfiguração das práticas de concepção e gestão dos espaços
públicos da contemporaneidade, promovidos não só pela presença regular de
histórias de crime na mídia, mas também pelos processos de polarização e
atomização das comunidades, que resultam numa desconfiança crescente face
ao “outro”, ao “estranho”, na base da sua exclusão dos espaços. Carr et al.
(1992) denominaram essa sensação de ‘desconforto social e psicológico’. Em
resposta a essa condição, a promoção da segurança e sua percepção precisa
envolver medidas para inibir atos indevidos, possibilitar o acesso ao lugar e a
comunicação entre as pessoas, as quais podem se traduzir em características
e exigências diversas, compreendendo desde elementos de desenho urbano
(como retirada de barreiras visual e físicas) e equipamentos (por exemplo, a
adequação da iluminação pública e a instalação de telefones), até aumento do
policiamento.

1

Alexander et al (1977) -Item 164- Street Windows.
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Nesse âmbito, a existência de canais de comunicação entre o âmbito
público e o privado, também é vista como uma estratégia interessante do ponto
de vista da morfologia espacial. A presença de aberturas como portas e janelas
se configuram como possibilidades de contato e de vigilância voluntária (GEHL,
2006; WHYTE, 2009) e foi denominada por Jacobs (1961/2001) como “olhos
para a rua”. Sob esse ponto de vista, ambientes cegos (ou seja, sem janelas
que se voltem para o âmbito público) não são aconselhados, e os “olhos para a
rua” devem estar por todo o perímetro de circulação do lugar e ao nível da rua,
contribuindo para convívio entre quem está dentro e fora.
Para Hailing et al. (2009) a vigilância natural depende de dois fatores: a
vontade de vigiar e a possibilidade de vigiar. A possibilidade de vigiar tem
relação com a capacidade das pessoas de observarem o espaço em que
estão. Assim, é importante levar em conta barreiras físicas que possam
bloquear a visão dos usuários e criar situações de risco. As oportunidades para
o crime diminuem quando as pessoas podem ver o que acontece ao seu redor.
Entendendo que, na escala local, as fronteiras suaves têm relação com
quaisquer elementos que possam existir entre o espaço público e o privado, e
que auxiliem na permanência de atividades e pessoas, Alexander et al. (1977)
argumentam que “a vida em uma praça se forma naturalmente ao redor de sua
fronteira, se ela falhar, então, o espaço nunca vai tornar-se vivo” (p. 600),2
raciocínio que pode ser extrapolado também para as ruas e demais espaços
públicos, os quais, se contiverem bolsões de atividades, podem atrair as
pessoas, mesmo aquelas que estejam apenas de passagem. Nesta mesma
linha, os autores ainda sugerem que:
- As fronteiras dos edifícios sejam trabalhadas como lugares capazes de
agregar elementos que convidem as pessoas a estarem e permanecerem lá3.
-

Nos locais de transição existam espaços para sentar, pois as pessoas

gostam de olhar as ruas, estratégia que pode auxiliar a vida pública4.

2

Alexander et al (1977) - item 124- Acitivity pockets
Alexander et al (1977) - item 160 - Building edge
4
Alexander et al (1977) - item 242 - Front door bench
3
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- Os imóveis comerciais façam uso das calçadas, nelas colocando mesas,
cadeiras, mercadorias e expositores, os quais podem ampliar as possibilidades
de atrair os usuários fazendo-os permanecer mais tempo no âmbito público5.
As proposições direcionadas ao uso combinado do entorno para a
promoção da vitalidade urbana em espaços públicos evidencia a relevância em
dedicar-se tanto ao contexto em que o ambiente está inserido quanto ao lugar
em si (entorno e praça) sabendo-se que ambos estão intimamente
relacionados.
A (in)segurança em âmbito público também é discutida pelo viés do
desenho urbano, que aponta elementos favorecedores/incentivadores de atos
indevidos (delituosos ou não). O conceito conhecido internacionalmente como
Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) foi criado em 1971
por C. Ray Jeffery, e publicado no livro do mesmo nome, que marcou um ponto
de virada no modo de pensar o comportamento antissocial nas cidades.
O conceito de CPTED é um modelo que representa a ideia de que um
ordenamento adequado e uma utilização apropriada do espaço podem
conduzir a uma redução da incidência criminal. Com isso, as estratégias
consideradas desenvolvem soluções compatíveis com uma concepção do
espaço que deve atender as necessidades físicas, sociais e psicológicas dos
usuários, bem como às atividades que nele irão desenvolver e, ainda, a
previsão dos comportamentos dos utilizadores legítimos ou dos potenciais
criminosos (CROWE, 2000). Para Jeffery (1971), trata-se de manipular o
desenho urbano dos espaços, para proporcionar a redução da insegurança e
de sua percepção e com isso, aumentar a qualidade de vida, compreendendo
que as oportunidades de crimes podem ser determinadas pela organização
física, social e de atitudes da sociedade. Também Bondaruk, (2008) indica que
muitas oportunidades de atos delituosos surgem devido às características
físicas dos ambientes ao facilitar a criminalidade, como acontece em locais
escuros ou com pouca visibilidade do ambiente e seu entorno.

5

Alexander et al (1977) - item 165 - Opening to the street

52

3.3 SOBRE O LOCAL EM SI
Delimitado o quadro anterior, parte-se para as indicações da literatura
acerca dos aspectos que, relacionados ao local em si, interferem na sua
vitalidade.
Alexander et al. (1977) demonstram haver correlação entre as
dimensões das praças e a presença de pessoas, reservando itens específicos
para tratar do tema, tais como:
- Quanto maior a relação área/pessoa, maiores as possibilidade do espaço
ficar vazio, embora o super dimensionamento do espaço não seja a principal
resposta para o seu esvaziamento6;
- Existe uma relação entre o tamanho dos espaços e a percepção dos usuários
para a vitalidade urbana do local, sendo indicado entre 14m2 e 28m2 por
pessoa para que o espaço possa ser considerado “vivo”;
- Espaços pequenos são interessantes, pois há maior facilidade para interação
entre as pessoas (uso dos sentidos) e há necessidade de menos pessoas para
darem a impressão de que o local está movimentado;
-

A largura máxima para as praças públicas deve ser 21m, embora seu

comprimento possa ser maior7.
Também pensando na dimensão dos espaços, Gehl (2006) defende ser
importante compreender o indivíduo em suas características físicas e
biológicas a fim de contribuir com informações que possam auxiliar no ato de
projetar a cidade e seus espaços, e promovam condições para a vitalidade
urbana. Para tanto o autor recorre à proxêmica de Edward Hall (1977), que,
tendo como base os sentidos, principalmente a visão, indica:
- As informações visuais são perceptíveis entre zero e 100m; em distâncias
maiores que 100m não é possível reconhecer outras pessoas; entre 70 e 100m
essa percepção melhora, sendo possível reconhecer indivíduos, roupas e

6
7

Alexander et al (1977) - item 123 - Pedestrian density
Alexander et al (1977) - item 61- Small public squares
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gestos; a 30m é possível inferir sua idade e notar suas principais
características; entre 20 e 25m pode-se captar estados de espírito.
- Em termos de audição, até 7m de distância é possível escutar-se bem os
sons, mas, em distâncias maiores que 35m, o som se perde, tornando-se
indistinto;
- Com relação ao olfato, os odores de roupas e de perfumes são distinguíveis
até 3m (se forem fortes); apenas odores muito fortes e persistentes
ultrapassam esse limite.
- As pessoas mantém entre si distâncias sociais que auxiliam os diferentes
tipos de interação social, as quais podem ser classificadas como: distância
íntima (até 45cm, usada para expressar sentimentos intensos, como amor ou
raiva), distância pessoal (45cm à 1,30m, utilizada para conversar com amigos);
distância social (1,30 à 3,75m, com a qual se interage com conhecidos e
colegas de trabalho) e distância pública (maior que 3,75m, promove
separações necessárias, por exemplo, no contato entre orador e plateia).
Corroborando as críticas a tais indicações, sobretudo quanto a não ser
possível definir valores numéricos para as distancias interpessoais, uma vez
que elas tem uma forte conotação sócio-cultural, Whyte (2009) alerta para a
importância das dimensões espaciais para melhor entendimento da vitalidade
urbana, e enfatiza que:
a) Tanto o tamanho dos espaços deve ser considerado, como também os seus
elementos e como eles estão relacionados.
b) Pequenos espaços (como esquinas, calçadas alargadas e pontos de ônibus)
são interessantes apoios à vida pública, e podem tornar-se locais de
permanência.
c) Ruas são importantes conectores dos espaços públicos e uma boa praça
começa na esquina, sendo importante não criar barreiras que interfiram na
integração praça-rua.
d) A integração visual é importante, pois “se as pessoas não virem um lugar
não vão utilizá-lo” (p.58), ou seja, é necessário também observar as diferenças
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de nível entre o ambiente e a rua, segundo o qual, mais de 30 cm acima o
torna menos atraente aos olhos dos usuários.
e) Espaços rebaixados são amorfos e têm utilização restrita.
f) É preciso dar atenção especial à prática da venda de comidas/bebidas, que
desempenham um papel importante no espaço como pontos de atração e de
referência: “se você quer semear um lugar com atividades, disponibilize
comida.” (p.64)
g) Existem aspectos intangíveis que se relacionam às atividades e trânsito de
pedestres e padrões de uso das ruas, tais como continuidade, proximidade,
conexão,

legibilidade,

caminhabilidade/penetrabilidade,

conveniência,

acessibilidade.
h) Um espaço bem sucedido é aquele fácil de alcançar e de atravessar, sendo
também visível de longe e de perto; para tanto, suas conexões com as áreas
circundantes devem ser diretas e seguras de serem percorridas pelos
pedestres, e acessíveis por todas as pessoas.
Outros estudos como os de Benedet (2008) e Silva (2009) evidenciam a
importância de existirem suportes físicos e ambientais que possibilitem a
realização de múltiplas atividades, incidindo na permanência do indivíduo no
lugar e favorecendo a sociabilidade, logo, a vitalidade. Tais investigações
reforçam os argumentos de Alexander et al. (1977), segundo os quais a
vitalidade pode ser fortemente influenciada pela presença de suporte de apoio,
como mobiliário urbano (qualidade, quantidade e variedade), água, locais para
sentar e locais para comer e beber.
Uma investigação conduzida por Baptista Neto (2012) combinou estudos
de engenharia de tráfego e de arquitetura objetivando compreender os
impactos da moderação do trânsito na vitalidade urbana de calçadas. A
pesquisa constatou que a segurança contra acidentes com vários tipos de
veículos é um importante aspecto na promoção do tráfego de pedestres, não
bastando simplesmente a construção de calçadas, uma vez que é fundamental
promover o tráfego seguro e agradável de pedestres. Este estudo traz ao
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debate a necessidade de se considerar os acessos às praças, especialmente
pelos pedestres, como forma de contribuir para a vitalidade do lugar.
De acordo com Alexander et al. (1977), outro item que assume grande
importância é a existência de locais para sentar e sua variedade, entendendo
que “escolher bons locais para assentos ao ar livre é muito mais importante
que construir bancos extravagantes” (p.1120)8. Os autores sugerem que se
aproveitem as condições climáticas ideais e que os bancos/cadeiras estejam
voltados para onde ocorrem múltiplas atividades. Embora inicialmente este
último item fosse aplicado aos espaços privados, pode-se rebatê-lo aos
espaços públicos, como mais uma estratégia de acolher os usuários nos
lugares e favorecer sua permanência. Ainda nesse tema, os autores propõem o
aproveitamento de elementos já existentes nos espaços públicos como opções
para sentar, ou mesmo que se criem elementos distintos e lhe confira esta
função, como escadarias9, e indicam que as pessoas tendem a preferir
posições onde têm suas costas protegidas, ao menos parcialmente, ou seja,
preferem sentar ou permanecer em locais com algum elemento fixo que lhe
sirva como apoio ou referência (como bancos, esculturas, fontes e árvores).
Este comportamento pode se manifestar nos espaços públicos de maiores
dimensões, que tendem a ficar vazios caso no seu interior não existam
elementos fixos que sirvam de apoio às pessoas.
Gehl (2006) também aborda a importância de lugares para sentar,
ressaltando que não basta que eles existam, sendo importante que sejam
variados e estejam bem localizados no equipamento público, pois “as
oportunidades para sentar aumentam de forma incisiva as possibilidades de
uso dos espaços e favorecem a permanência” (p.169- 176). Além disso, sua
disposição e forma devem ser observados, e os bancos curvos ou dispostos
em círculos favorecem mais fortemente a interação social. O autor ainda afirma
que sua localização pode determinar o tipo de atividade desenvolvida, em
função de aspectos como sensação de segurança e privacidade, por exemplo.
De um modo geral as pessoas preferem os locais situados nas bordas do
ambiente (denominado como efeito de borda), o que propicia campos visuais
8
9

Alexander et al (1977) - Itens 241 e 251, respectivamente Seat spots e Different chairs.
Alexander et al (1977) - Item 125 - Stair seats
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mais completos, deixando o indivíduo mais atento ao que ocorre no ambiente e
fora dele. Ou ainda, preferem aqueles locais com alguma vantagem, como os
mais sombreados, os mais altos, os mais bonitos, os mais conservados ou os
que estão próximos ou voltados a locais de maior movimento, como quadras,
playgrounds ou fontes d’água.
Tendo por base esse tipo de indicação, pesquisas mais atuais, como
Benedet (2009), Liberalino (2011), Tenório (2012), Castiglione (2013) e Silva
(2014) constataram que a existência de bons espaços para sentar pode ajudar
no desenvolvimento de atividades de permanência como ler, comer, dormir e
conversar, sendo itens fundamentais para a vitalidade das praças.
Outro item de grande relevância para a vitalidade é a presença da
natureza. Whyte (2009), na obra The social life of small urban spaces, reservou
um capítulo específico para tratar dos elementos naturais (sol, vento, árvores e
água) que considerou relevantes para a qualidade de um espaço público. Para
o autor, as árvores são elementos que interferem nas escolhas dos indivíduos,
em algumas situações chegando a ser mais relevantes que outros
componentes. As pessoas deixam de sentar em determinado lugar por ele não
estar em uma área sombreada, mas, se prestam a sentar no chão (na grama)
em busca de locais mais protegidos do sol. Dessa maneira, seria oportuno
combinar árvores com elementos sentáveis, propiciando a permanência e o
desenvolvimento de várias atividades.
Outros estudos sugerem que elementos naturais, como água e
vegetação, conferem um acentuado contraste com o ambiente urbano,
implicando na liberação de preocupações (CARR et al., 1992) e podendo
auxiliar no relaxamento dos indivíduos, e resultar em benefícios à saúde,
redução do stress e da pressão arterial (COOPER-MARCUS; FRANCIS, 1990;
WHYTE, 2009; SERPA, 2007). Assim, sua presença no ambiente público pode
representar possibilidades de saúde física e mental para a população,
consistindo um importante elemento a ser incorporado ao desenho de espaços
públicos.

57

Referindo-se especificamente à interação social dos usuários Gehl
(2006) definiu cinco maneiras de trabalhar seu arranjo físico a fim de evitar ou
eliminar barreiras que favoreçam a vida pública, as quais se relacionam à
existência de paredes e desníveis, às distâncias longas, à velocidade permitida
e à orientação dos indivíduos (Figura 5).
Figura 5- Possíveis arranjos físicos que podem comprometer/promover o contato
pessoal, visual e auditivo.

Fonte: Gehl (2006)

Ainda de acordo com o autor, o desenho das cidades pode promover
ações humanas pertinentes à promoção da vitalidade urbana, por meio de
quatro estratégias: agregar X dispersar; integrar X segregar; convidar X repelir;
abrir X fechar, comentadas a seguir:
a) Agregar versus dispersar – considerar não apenas a junção de prédios e sua
disposição na malha urbana, e sim decisões de cunho funcional em diferentes
escalas, mesclando áreas calmas e mais vivas. São estratégias para agregar:
• Na escala urbana: aproximar atividades de habitação, comércio, serviço.
• Na escala setorial: aproximar edifícios e atividades, resultando um
sistema de espaços públicos compactos e com distâncias pequenas que
possam ser percorridas a pé.
• Na escala local: considerar as dimensões humanas no desenho de
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prédios e espaços públicos; adotar fachadas ao nível do pedestre com
unidades estreitas e muitas portas; concentrar pedestres e atividades ao
nível do solo evitando passagem elevadas ou subterrâneas.
b) Integrar versus segregar - implica em várias atividades e grupos de pessoas
participando lado a lado, para o que é preciso que as pessoas trabalhem e
morem próximas e utilizem o mesmo espaço público. Para tanto, as principais
táticas são:
• Na escala urbana: integrar funções que não se oponham ou interfiram
negativamente uma nas outras; evitar áreas monofuncionais; distribuir
funções complexas na cidade; integrar os meios de transporte.
• Na escala local: fazer com que a cidade esteja integrada com edifícios, os
quais aparentem ser extensão uns dos outros.
c) Convidar versus repelir - Os ambientes públicos devem ser convidativos,
para receberem atividades necessárias e opcionais sem prejuízo das
atividades sociais. Para tanto, deve-se criar ambientes como destinos (onde os
usuários tenham vontade de estar, tenham coisas para fazaer), localizados a
curtas distâncias, que sejam visíveis a partir dos espaços privados, e cujas
fronteiras sejam suaves (não se configurarem como barreiras).
d) Abrir versus fechar - aumentar a interação visual entre as atividades que
ocorrem no espaço privado e no público, semelhante aos “olhos da rua”
(JACOBS, 2001), mas sem prejudicar as atividades ou dificultar a vida pública.
Em outra publicação Gehl (2006) desenvolveram 12 critérios-chave para
a promoção da qualidade do espaço público (Quadro 1), que se ligam a:
proteção (contra tráfego e acidentes, crime e violência, experiência sensorial
negativa), conforto (oportunidades para caminhar, ver permanecer, sentar,
brincar e exercitar-se) e prazer (escala, oportunidades para aproveitar aspectos
positivos do clima e ter experiências sensoriais positivas).
Carr, et al. (1992) referem-se ao conforto como uma das cinco
necessidades dos indivíduos no espaço público, sendo o conforto climático um
componente de maior relevância. Em função das condições climáticas do local,
o espaço público deveria estar organizado de maneira a possibilitar aos
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usuários o usufruto de momentos agradáveis ou protege-los de eventuais
inclemências (WHYTE, 2009; COOPER-MARCUS, FRANCIS, 1990; SERPA,
2007). Alves (2003) por sua vez, considera que o efeito microclimático da
vegetação não se restringe exclusivamente ao sombreamento do lugar (com
influência na temperatura dos materiais e na proteção dos pavimentos e
elementos), sendo relevante também na regulação dos níveis de umidade
atmosférica, da temperatura e na qualidade do ar.

PRAZER

CONFORTO

PROTEÇÃO

Quadro 1: critérios-chave da qualidade do espaço público.
Contra tráfego e
acidentes – sentido-se a
salvo
Para pedestres
Eliminação do medo de
tráfego

Contra crime e violência
– sentido-se seguro
Domínio público vivo
Olhos para a rua
Sobreposição de funções
de dia e de noite
Boa iluminação

Oportunidades para
caminhar
Espaço para caminhar
Fachadas interessantes
Ausência de obstáculos
Boas superfícies
Acessibilidade para todos

Oportunidades para
ficarem pé/permanecer
Efeito fronteira/ zonas
atrativas
Suportes para ficar em pé
Fachadas com bons
detalhes que convidam à
permanência

Oportunidades para ver
Distâncias razoáveis para
ver
Vistas desobstruídas
Vistas interessantes
Iluminação

Oportunidades para falar
e ouvir
Níveis baixos de ruído
Mobiliário urbano que
proporcione a
conversação

Oportunidades para
brincar e exercitar-se

Escala
Edifícios e espaços
desenhados para a escala
humana

Oportunidades para
aproveitar os aspectos
positivos do clima
Sol/Sombra
Calor/frescor
Abrigo contra vento/brisa

Experiência sensorial
positiva
Bom design e
detalhamento
Bons materiais
Boas vistas
Árvores, plantas, água

Fonte: Gehl (2006), trabalhado pela autora.

Contra experiências
sensoriais desagradáveis
Vento
Chuva
Frio/calor
Poluição
Poeira, ruído e
ofuscamento
Oportunidades para
sentar
Zonas para sentar
Utilizando vantagens:
vistas, sol e pessoas
Bons locais para sentar
Bancos para descanso

Atividade física, exercício
Brincadeiras e
entretenimento nas ruas
De dia e de noite
No verão e no inverno
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Encerrando esse item (e esse capítulo) constata-se haver uma grande
riqueza de estudos e proposições que discutem a vitalidade de praças,
tratando-a desde sua concepção enquanto conceito até as múltiplas maneiras
de potencializar seu uso enquanto espaço público urbano. Os elementos
descritos foram sintetizados nos Quadros 2 e 3, relativos, respectivamente, aos
estudos mais clássicos e às pesquisas brasileiras recentes nesse campo, que
consideramos como incisivos ao universo empírico dessa pesquisa e que serão
retomados no capítulo 4 (método). Dentre eles destacamos aspectos relativos
ao uso e aspectos relativos ao espaço em si (praça) e seu entorno, indicados
pela literatura como influentes na vitalidade urbana, como sejam:
• Aspectos relativos ao uso:
−Presença de pessoas em diferentes horários do dia;
−Variedade de usuários quanto a gênero, idade, condição social
(adultos, crianças, idosos, homens, mulheres etc.);
−Realização de múltiplas atividades de permanência e de passagem.
• Aspectos relativos ao espaço e ao seu entorno:
− Mobiliário e equipamentos urbanos que permitam múltiplas atividades;
− Arborização e sombreamento;
− Limpeza e conservação do local e de seus elementos;
− Espaços para sentar variados e bem posicionados;
− Entorno com uso residencial predominante, mas com a presença de
atividades distintas de comércio e prestação de serviço;
− Existência de empreendimentos que incentivem o fluxo de pedestres;
− Diversidade nos turnos de funcionamento dos imóveis não residenciais,
induzindo presença constante de indivíduos transitando no local;
− Existência de vias de tráfego moderado de veículos na vizinhança;
− Imóveis que se relacionam com o espaço público (portas e janelas);
− Presença de fronteiras suaves (zonas de transição entre público e
privado);
− Acessibilidade nas calçadas que levam à praça.
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Portanto, sendo os principais aspectos investigados na literatura, estes
elementos serão retomados nessa pesquisa, sob dois pontos de vista, o
técnico (análise morfológica e de uso) e a perspectiva dos usuários.
Quadro 2- Resumo das principais sugestões oferecidas pelo referencial teórico- ESTUDOS CLÁSSICOS
TEMA/
AUTOR

Jane
Jacobs
(1961/2001)

Christopher
Alexander
et al. (1977)

Willian
Whyte
(2009)

Jan Gehl
(2006)

ESPAÇOS PÚBLICOS

VIDA PÚBLICA

Usos principais combinados;
Inexistência de áreas monofuncionais
Necessidade de quadras curtas;
Variedade na tipologia edilícia.
Nítida separação público/privado;
“Olhos para a rua”;
Calçadas com a presença de indivíduos
Diversidade na tipologia edilícia do entorno;
Inexistência de áreas monofuncionais, mesclando áreas
residenciais a outros usos, e com distribuição equilibrada de
serviços, comércio, moradia e locais de trabalho;
Ocorrência de atividades noturnas;
Complementaridade temporal das atividades;
Presença de portas e janelas;
Ausência ou diminuição de recuos frontais;
Área entre 14 e 28m2 por pessoa (praças) e dimensão máxima
de 21m de largura (praças);
Edifícios com janelas para o espaço público;
Presença de fronteiras suaves;
Elementos de suporte para múltiplas atividades;
Bons locais para sentar com variedade de tipos;
O ambiente deve ser seguro ao usuário.
Oferecer múltiplas atividades, inclusive venda de comidas e
bebidas;
Relação entre atividades do equipamento e do entorno;
Presença de portas e janelas abertas para a rua.
Atenção especial aos locais para sentar;
O local deve ser fácil de alcançar e de atravessar, ter visibilidade
(“integração visual”) e fácil relação com as ruas do entorno;
Diversidade temporal das atividades no ambiente;
Cuidado no desnível da rua com o equipamento (não maior de
30 cm acima da rua, e evitar rebaixamento);
Atenção às dimensões do espaço (menores mais interessantes).
O ambiente deve ser “caminhável”, limpo, “sentável”, atrativo,
charmoso, amigável.
Bom aproveitamento das condições climáticas;

Pessoas atraem pessoas;
Variedade de pessoas e usos
Presença de moradores e
visitantes

Ocorrência do “efeito de borda”;
Aproveitamento dos aspectos positivos do clima.
Presença de vegetação, água, mobiliário, boa acessibilidade e
iluminação;
Suportes para ficar de pé e sentado;
Visibilidade dos espaços públicos e suas atividades a partir dos
espaços privados;
Ausência de áreas elevadas ou rebaixadas e de barreiras;
Atenção à distancias maiores que 100m para o reconhecimento
das pessoas;
Variedade, proximidade e boa distribuição de atividades no local
e no entorno.
Ambientes públicos convidativos, visíveis e como destino.
Considerar as relações entre o público e o privado
Presença de fronteiras suaves e “olhos para a rua”;

Elementos fixos ajudam na
permanência;
A escolha de locais para sentar
é tão importante quando a
presença de locais para sentar.
Presença de pessoas de
diferentes faixas etárias.
Pessoas circulando ou paradas;

Presença de mulheres e
fotógrafos é positiva;
Presença variada de pessoas
(sozinhas
ou
juntas,
desconhecidos e amigos, e em
diversas faixas etárias);
Ressalva quanto à presença de
“indesejáveis”
(drogados,
mendigos, prostitutas);
Pessoas
observando
os
acontecimentos do lugar e
trabalhando (vendedores e
artistas de rua);
Pessoas “zelando” pelo lugar;
Presença de pessoas paradas e
transitando;
É importante a compreensão
das características físicas e
biológicas dos indivíduos.
Presença de usuários distintos
Presença
de
diferentes
atividades
(necessárias,
opcionais, sociais)
Pessoas em atividades de
permanência.

Fonte: Jacobs (1961/2001); Christopher Alexander et al. (1977); Willian Whyte (2009); Jan Gehl (2006)
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Quadro 3- Resumo das principais sugestões oferecidas pelo referencial teórico - ESTUDOS
EMPÍRICOS.
TEMA/
AUTOR

Tenório
(2012)

Benedet
(2008)

ESPAÇOS PÚBLICOS
Usos principais combinados;
Necessidade de quadras curtas;
Variedade na tipologia edilícia;
Nítida separação público/privado;
“Olhos para a rua”;
Calçadas com a presença de indivíduos;
Ocorrência de mobiliário e equipamentos urbanos;
Complementaridade temporal das atividades;
Influência substancial das atividades do entorno;
Presença de espaços para sentar;
Importância da vegetação;
Variedade de atividades no ambiente;

Silva
(2009)

O ambiente deve ser seguro ao usuário;
Presença de mobiliário e equipamentos urbanos.
Presença de vegetação.

Gomes
(2011)

Importância da segurança, da manutenção;
Presença de mobiliário e equipamentos urbanos de esporte
e lazer.

Fonte: Tenório (2012); Benedet (2008); Silva (2009); Gomes (2011).

VIDA PÚBLICA
Pessoas na rua atraem outras
pessoas;
Diversidade de pessoas no espaço
público;

Presença expressiva de pessoas;
Diversidade no tipo de usuários;
Usuários
realizando
atividades
distintas;

Presença de pessoas atrai outras
pessoas.
A manutenção afeta a percepção dos
usuários
Praças degradadas não são tão
requeridas.
Presença de muitas pessoas;
Diversidade de tipos de usuários;
Pessoas
em
atividades
de
permanência;
Possibilidade de interação social
entre os indivíduos
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PARA

INVESTIGAR

AS

PRAÇAS
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CIDADE:

TRAJETÓRIA

METODOLÓGICA
Este capítulo apresenta a metodologia utilizada na pesquisa empírica,
cujo intuito foi averiguar como os elementos/itens que a literatura indica
incidirem sobre a vitalidade urbana em praças públicas são percebidos pelos
usuários destes espaços.
O capítulo anterior possibilitou a detecção de elementos da morfologia
de praças que podem incidir sobre sua vitalidade, ressaltando a complexidade
da relação entre fatores sociais, comportamentais e ambientais que regem a
temática. Levando-se em conta a variedade de aspectos a serem trabalhados e
a complexidade de sua atuação, optou-se pela realização de Estudos de Caso.
A estratégia de pesquisa construída articula enfoques quantitativos e
qualitativos, caracterizando-se como uma abordagem multimétodos ou
triangulação metodológica. Tal opção oferece possibilidades para uma ampla
exploração das variáveis significativas, além de minimizar vieses que poderiam
surgir pela eleição de procedimentos que privilegiassem apenas uma fonte de
informações (GUNTHER, ELALI, PINHEIRO, 2008; SOMMER, SOMMER,
2002).
Para apresentar esse percurso metodológico, esse capítulo foi
subdividido em 3 itens: no primeiro são indicados os procedimentos para
seleção da praças participantes, que incluiu análise morfológica, levantamentos
in loco e estudo documental; no segundo mostra-se como foram feitos os
Estudos de Caso que, além da análise morfológica, recorreu à observação
sistematizada (mapeamento comportamental) e a entrevistas estruturadas; o
terceiro esclarece brevemente as estratégias de apresentação e discussão dos
resultados.

4.1 PROCESSO SELETIVO
Para selecionar os três estudos de caso optou-se por realizar uma
aproximação gradativa do objeto de estudo. Devido à extensão deste processo,
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que ocupou grande parte do tempo de pesquisa do doutorado, consistindo em
uma investigação específica, ele será melhor apresentado no Apêndice A,
cabendo aqui apenas indicar seus principais elementos.
Partiu-se de uma pesquisa junto à Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos (SEMSUR), à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
(SEMURB). De acordo com os documentos disponibilizados (NATAL, 2007), a
cidade conta com 290 praças públicas sob sua gestão, as quais não se
distribuem de forma igualitária pela cidade (Quadro 4), concentrando-se nas
Zonas Administrativas Sul e Leste.
Quadro 4 - Distribuição das praças na cidade de Natal-RN (NATAL, 2007).
Zona
Administrativa

População
residente

Quantidade de
bairros

Quantidade de
praças

Norte

302.333

7

72

Sul

162.688

7

94

Leste

118.913

12

86

Oeste

214.120

10

38

Total

798.065

36

290

Fonte: a autora (2014)

Com os dados da SEMSUR (2009) foi criado um banco de dados no
programa Microsoft Excel que possibilitou a sistematização das informações
levando-se em conta: nome, bairro, renda por bairro, população do bairro,
arborização/paisagismo, posicionamento na malha, mobiliário e equipamentos
urbanos, limpeza/conservação e acessibilidade física.
Entrevistas

informais

com

técnicos

da

SEMURB,

consultas

a

documentos neste órgão e visitas a praças ainda desconhecidas pela
pesquisadora a fim de confirmar sua condição de uso e as especificidades do
seu entorno, mostraram que a atualmente grande parte destas praças está em
situação precária. Com base nesse levantamento, foram aplicados alguns
critérios de seleção ligados ao entorno e à praça em si, definidos a fim de
propiciar a detecção de praças que tivessem identidade própria e fossem
utilizadas pela população. Tais critérios, indicados no Quadro 5, foram: não
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estar em área de interesse histórico ou no centro comercial e de serviço; ser
limitada em todas as suas faces por vias de tráfego de veículos, que não
deveriam exceder três faixas de rolamento; estar em entorno residencial ou
misto; oferecer variadas de opções de lazer, representadas (minimamente)
pela existência de playground e/ou quadra; não estar em obras de construção
ou reforma.

Quadro 5- Critérios adotados na seleção das áreas.

CRITÉRIOS
DO
ENTORNO

CRITÉRIOS
DA
PRAÇA












Ter as vias do entorno com no máximo três faixas de rolamento.
Não estar em área de interesse histórico;
Não estar no CCS- centro comercial e de serviço.
Ter entorno residencial ou misto.

Ser limitada em todas as suas faces por vias de tráfego de veículos.
Oferecer variadas de opções de lazer, representadas por play-ground
e/ou quadra.
Não estar em obras de construção ou reforma.

Fonte: a autora (2014)

O conjunto foi novamente analisado, desta vez com a inserção de outros
aspectos que, segundo o referencial teórico adotado, poderiam incidir na
vitalidade urbana da área, como: tamanho das praças, presença de pontos de
táxi e/ou ônibus, presença de playground, presença de espaços para comer
como quiosques ou cigarreiras. As praças foram então agrupadas conforme a
presença ou ausência de alguns itens como mobiliário e equipamentos
urbanos, manutenção, paisagismo, iluminação artificial, play-ground, Academia
da Terceira Idade (ATI), quadra, campo de pelada, quiosque, de ponto de
ônibus ou taxi, além da dimensão de cada uma, definindo o que a pesquisa
denominou “análise quantitativa”. Para facilitar a atividade, foi atribuída uma
pontuação à presença dos elementos, sendo 1 ponto para cada sim/presença e
0 (zero) para não/ausência.
Numa etapa seguinte foi realizada uma análise morfológica qualitativa nas
praças pré-selecionadas, que seguiu os critérios que abrangem três escalas
(determinados segundo o referencial teórico): i) raio de influência de 500m; ii)
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entorno imediato da praça e iii) ambiente em si, onde cada elemento foi
avaliado e considerado como baixo, médio ou alto, os quais foram atribuídos
pontos: 2 pontos, 4 e 6, respectivamente. Como estas variáveis se repetem na
análise morfológica dos Estudos de Caso (item 4.2.1), serão descritas naquele
tópico.
Os valores obtidos para cada praça nas análises quantitativas e qualitativas
foram somados, permitindo o surgimento de três conjuntos: praças tipo A (com
pontuações mais elevadas), tipo B (pontuações medianas) e tipo C
(pontuações mais baixas). Ressalte-se que, independentemente deste
agrupamento (realizado apenas para fim analítico), estas praças estão entre as
melhores da cidade, pois atendem grande parte dos critérios de qualidade
indicados pela literatura e que condicionaram a pesquisa. Assim, optou-se por
selecionar um Estudo de Caso em cada um destes extratos, representando
espaços significativos dentro do universo potiguar (Quadro 6): Praça Augusto
Leite (PçAL), Praça Varela Barca (PçVB) e Praça Luiz Raimundo de Souza
(PçLR).

Quadro 6- Praças selecionadas para a pesquisa
Região
administrativa

Bairro

Leste

Barro Vermelho

Rendimento nominal
médio mensal (2013)
Em salários mínimos.
4,31

Sul

Ponta Negra

3,03

Praça Varela Barca

Leste

Praia do Meio

2,15

Praça Luiz Raimundo de
Souza

Nome da Praça
Augusto Leite

Fonte: Natal (2013).

O diagrama constante na Figura 6 sintetiza os passos que conduziram a
busca dos estudos de caso, cujo detalhamento é apresentado no Apêndice A.
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Figura 6: Diagrama com os passos de busca dos estudos de caso.

Fonte: a autora (2014)

4.2 ESTUDOS DE CASO
A coleta de dados foi feita no âmbito dos Estudos de Caso que, segundo
Yin (2001), correspondem a “uma inquirição empírica que investiga um
fenômeno contemporâneo, dentro de um contexto de vida real, quando a
fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente” (p.32).
Além disso, Duarte (2005) esclarece que este tipo de pesquisa envolve o
estudo profundo de um ou poucos objetos a fim de permitir o seu amplo e
detalhado conhecimento, o que ocorre por meio de: (a) uso de fontes variadas
de evidências; (b) elaboração de banco de dados e (c) manutenção de um
encadeamento de evidências.
Esta tese recorreu a 03 Estudos de Caso (selecionados conforme
descrição anterior, e melhor detalhada no Apêndice A), somando: análise
morfológica, observação comportamental e entrevistas com usuários, descritos
a seguir.

4.2.1. Análise morfológica
Para compreender o uso dos espaços públicos e os itens que auxiliam
na promoção da vitalidade urbana, os estudos de caso partiram da análise
morfológica das praças escolhidas, investigando os itens que podem promover
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sua vitalidade em três “escalas”: (a) escala do bairro, raio de influência (500m);
(b) escala do entorno imediato, ou seja, considerando as quadras diretamente
voltadas para a praça; e (c) escala do ambiente, isto é, o local em si, para
análise dos itens que caracterizam a praça. Esta estratégia se relaciona ao fato
da praça estar inserida em um sistema de espaços livres públicos e sua
influência extrapolar os limites de sua área, chegando a um raio de
aproximadamente 500m, o qual Hough (1995) considera a área de abrangência
na escala do bairro, também conhecida como escala comunitária.
A coleta de dados ocorreu a partir de visitas in loco, mapas fornecidos
pelos órgãos governamentais e imagens de satélite, pautada em critérios de
avaliação definidos em função das características dos raios de influência, do
entorno e das praças selecionadas no momento das pesquisas exploratórias, e
que são específicos para cada atributo trabalhado, tendo como base a literatura
específica (Capítulo 3), notadamente o trabalho de Tenório (2012). Em seu
estudo, a autora sistematizou informações extraídas da literatura (listados no
Quadro 7) e as aplicou à análise de espaços públicos de Brasília-DF, a fim de
compreender o papel da morfologia espacial na co-presença.

Quadro 7- Síntese do referencial teórico-metodológico.
ESCALA
RAIO DE
INFLUÊNCIA
(500m)

VARIÁVEIS
Diversidade no turno
de uso
Presença de PGTs

Acessibilidade das vias
Uso do solo

ENTORNO
IMEDIATO

Características das ruas
circunvizinhas
Características das
calçadas
Diversidade no turno
de uso
Fronteiras suaves

Portas e janelas
Mobiliário e equipamentos
AMBIENTE

Paisagismo/arborização
Espaços sentáveis

O QUE AFERIR
Variedade de usuários.
Variedade, fluxo e intensidade de
usuários; diversidade no tempo de
uso
Variedade, fluxo e intensidade de
usuários
Variedade de atividades
(alimentação do equipamento)
Acessibilidade/ ligação com
demais vias do raio de influencia.

QUAL O AUTOR
Gehl, Whyte, Jacobs,
Holanda
Hillier
Gehl, Whyte, Jacobs,
Holanda
Jacobs, Gehl, Whyte
Whyte, Gehl

Acessibilidade

Jacobs, Gehl, Whyte

Variedade de usuários.

Gehl, Whyte

Relação público x privado
Presença de zonas de transição e
as atividades existentes; sensação
de segurança
Acessibilidade visual; sensação de
segurança
Variedade de atividades; presença
e variedade de usuários
Conforto ambiental, estética;
presença e variedade de usuários
Amenidades locais; presença e
variedade de usuários

Fonte: Tenório (2012) adaptado pela autora.

Gehl, Alexander, Whyte,
Holanda
Jacobs, Whyte, Gehl,
Holanda
Gehl, Whyte,
Whyte, Gehl,
Whyte, Gehl
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Além disso, Tenório (2012) utilizou escalas cromáticas para ilustrar os
resultados e o modo como incidem sobre a vitalidade urbana, procedimento
adaptado para utilização nessa tese, uma vez que o uso das cores mostrou
facilitar a visualização dos resultados baseados em dados quantitativos,
tornando mais rápida e fácil sua compreensão. Assim, em nosso estudo foram
elaboradas tabelas catalogando qualitativamente as variáveis escolhidas,
definindo uma gradação cromática de três níveis: se a literatura indica aquela
condição como favorável (positiva/ideal) para induzir a vitalidade é usada a cor
azul; no caso de tratar-se de uma situação mediana é usado o laranja; nas
situações consideradas inadequadas ou pouco favoráveis à vitalidade, é usado
o amarelo (Figura 7). Essa escala se repete na apresentação dos resultados de
todos os itens morfológicos analisados. No apêndice A consta um quadro
síntese dos atributos averiguados e das escalas trabalhadas.

Figura 7: Escala de averiguação de item analisado.

Fonte: a autora (2014).

4.2.1.1 Escala raio de influência (500m)
Nesse item foram analisados itens relacionados a: diversidade no tempo
(turnos) de uso; presença de polos geradores de tráfego (PGTs) e
caracterização das vias.
a) Diversidade nos turnos de uso: é importante que nesse raio de abrangência
o uso do solo apresente variedade de atividades (comercial, prestadores de
serviço, institucional) e, muito importante, o uso habitacional, favorecendo a
ocorrência de uma diversidade de usuários na área. Além disso, é essencial
que o período de funcionamento desses imóveis seja variado, gerando uma
complementação

de horários,

onde

sempre

existam

estabelecimentos

comerciais e de prestação de serviços funcionando nos três turnos do dia. Essa
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condição incide sobre o movimento de pessoas nas ruas e na sensação de
segurança dos usuários. Nesse sentido, para a sistematização e leitura dos
dados foram definidas três categorias: Categoria I, funcionamento em apenas
um período do dia (manhã, tarde ou noite); Categoria II, funcionamento em dois
períodos do dia (manhã e tarde; tarde ou noite; manhã ou noite); Categoria III,
funcionamento em três períodos do dia (manhã, tarde e noite). A escala ideal
foi baseada na categoria III, pois estabelecimentos que funcionam durante todo
o dia teriam maior probabilidade de facilitar a co-presença de pedestres e
veículos na área, incidindo positivamente na sua vitalidade, conforme indicado
por autores como Gehl (2009), Whyte (1980), Hillier et all (1984) e Holanda
(2002), que consideram que a estrutura física do conjunto edificado reflete e
apoia a estrutura social existente. Segue a gradação de análise (Figura 7):
presença de até 33% dos imóveis de categoria III, entendida como pouco
favorável à vitalidade (amarelo); presença entre 34% e 66% dos imóveis de
categoria III, razoavelmente favorável à vitalidade (laranja); Presença de mais
de 67% dos imóveis de categoria III, favorável à vitalidade (azul), que
consideramos condição ideal.

b) Presença de atratores ou Pólos Geradores de Tráfego (PGT): de acordo
com Companhia de Engenharia de Tráfego – CET (1983) de São Paulo,
empreendimentos de grande porte (isolados ou combinados) que atraem ou
produzem grande número de viagens, com reflexo na circulação e
acessibilidade de seu entorno. Segundo Kneib et al (2007) fazem parte da
dinâmica dos PGTs o tráfego motorizado e o fluxo de pedestres, os quais
incidem sobre o desenvolvimento socioeconômico, incluindo-se o uso,
ocupação e valorização do solo urbano. Como existem diferentes tipos de PGT,
essa tese considerou a classificação do Institute of Transportation Engineers
(ITE, 2003) – (Quadro 8). Assim, considerando a relação entre presença de
PGTs e fluxo de pessoas atraídas por ela, formulou-se uma escala baseada na
quantidade dos PGTs no local (Figura 5): até 5 PGTs, pouco favorável à
vitalidade (amarelo); entre 6 e 11 PGTs, razoavelmente favorável à vitalidade
(laranja); mais de 12 (doze) PGTs, favorável à vitalidade (azul), entendida
como ideal.

71

Quadro 8- Classificação dos PGT.

POLOS
GERADORES
DE
TRÁFEGOPGTs

Portos e terminais
Industrial
Residencial
Hotel/motel
Recreacional
Institucional
Saúde
Escritório
Comércio varejista
Serviços

Fonte: ITE (2003).

c) Caracterização das vias: o fluxo de pedestres e veículos no entorno pode
incidir sobre o uso das áreas livres públicas. Logo, levando-se em conta a
categorização das vias definida pelo Código de Obras e Edificações de Natal
(NATAL, 2004) - que as classifica como: local (pouco tráfego), coletora (tráfego
mediano) e arterial (tráfego intenso) -, nesse item se definiu como condição
ideal haver a presença mediana de vias de grande circulação, já que muitas
vias podem gerar desconforto aos usuários e dificultar o acesso ao local,
enquanto poucas vias de grande circulação diminuem as chances de se chegar
e conhecer o lugar. Assim, foram analisadas a quantidade de vias e suas
características segundo o rótulo apresentado pelo Código de Obras,
entendendo que, como indicado na Figura 7: na existência de apenas 1 via
coletora há poucas vias de grande circulação, correspondendo a uma situação
medianamente favorável à vitalidade (laranja); de 2 a 3 vias coletoras, há
quantidade ideal de vias de grande circulação mostrando-se favorável à
vitalidade (azul); 4 ou mais vias caracterizou-se como alta presença de vias de
grande circulação, sendo pouco favorável à vitalidade (amarelo). Nesse caso, a
condição ideal está em um entorno que apresente fluxo mediano de veículos.

4.2.1.2 Escala do entorno imediato
Nesse item foram considerados elementos do entorno imediato da praça
(quadras circundantes), tais como: uso do solo, características das vias,
diversidade no tempo de uso, presença de fronteiras suaves e aberturas de
portas e janelas.
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a) Uso do solo: a variedade de uso do solo no entorno da praça tende a
favorecer a circulação de indivíduos distintos e contribuir com a sensação de
segurança. A fim de refinar a análise, considerando que cada atividade suscita
um movimento de pessoas diferenciado, as atividades foram definidas segundo
a frequência de uso, como: Cotidianas (aquelas em que a frequência de uso é
alta, por exemplo: padarias, escolas, academias); Eventuais (a frequência de
uso é moderada, como: papelarias e lojas de materiais de construção);
Opcionais (o uso é menos frequente ou mais restrito à certo público, como: pet
shops e escritórios). Como identificou-se que a condição ideal seria a presença
de imóveis dos três tipos, a escala utilizada (Figura 7) foi: Baixa diversidade condição pouco favorável à diversidade (amarelo), com a presença de imóveis
de uso opcional ou eventual; Diversidade mediana (laranja), presença de
imóveis de uso eventuais e opcionais – condição razoavelmente favorável à
vitalidade; Alta diversidade (azul), presença de imóveis de uso cotidiano,
eventual e opcionais- como favorável à vitalidade e considerada ideal.

b) Caracterização das vias: a configuração das vias é importante para
evidenciar as potencialidades do fluxo, a intensidade e a variedade de
pedestres no espaço público, o que pode contribuir para vitalidade no lugar.
Nesse sentido foram consideradas as características do fluxo das vias
conforme descritas no Código de Obras e Edificações de Natal (NATAL, 2004),
optando-se por enfatizar a via coletora por compreender que é preciso haver
um tráfego equilibrado de veículos e pedestre na área, de modo que o transito
não seja tão tranquilo que só passem moradores ou raros visitante, nem tão
intenso a ponto de tornar-se perigoso, como acontece em grandes avenidas.
Assim, entendendo como ideal a presença equilibrada de vias com grande
circulação, gerando tráfego mediano- condição favorável à vitalidade
(assinalado em azul), a escala (Figura 7) indica: nenhuma via coletora equivale
a poucas condições para promover vitalidade (uso de amarelo); 1 ou 2 vias
coletoras, condição ideal para favorecer a vitalidade (azul); 3 ou mais vias
coletoras, situação pouco favorável à vitalidade (laranja).
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c) Características das calçadas: cuja acessibilidade pode interferir no fluxo e na
presença de usuários na área, como de idosos, pessoas com deficiência (PDs)
ou mobilidade reduzida, mães com carinhos de bebês e pessoas obesas, por
exemplo. Nesse sentido, as calçadas foram observadas seguindo quesitos
mínimos de acessibilidade previstos na NBR 9050/04 (ABNT, 2004) que
considera aspectos como: i) inexistência de barreiras arquitetônicas (postes e
degraus, por exemplo) ou naturais (árvores ou arbustos, por exemplo); ii)
largura média da calçada (média por trecho/via); iii) presença de pavimentação
antiderrapante e; iv) presença de sinalização (piso tátil). Os itens foram
analisados segundo a sua presença (sim) ou ausência (não), por trecho de
calçada. Considerou-se que, quanto mais itens positivos estivessem presentes,
mais acessível seria a via. Ao final foi definida a seguinte escala (Figura 7):
inexistência de calçadas adequadas (0 a 39% do perímetro), situação pouco
acessível e pouco favorável à vitalidade (amarelo); 40 a 59% das calçadas
adequadas e razoavelmente favorável à vitalidade, situação com acessibilidade
mediana (laranja); 60% ou mais das calçadas adequadas, situação bastante
acessível e favorável à vitalidade (azul).

d) Diversidade no turno de uso: este item trata dos períodos de funcionamento
dos imóveis não residenciais. Entende-se que a existência imóveis que
funcionem em diferentes turnos pode contribuir com à vitalidade à medida em
que propicia o movimento de pessoas no espaço público em horários distintos.
As indicações da literatura (GEHL, 2009; WHYTE, 2006; HILLIER et al. ,1984;
e HOLANDA, 2002), nos levam a considerar que a o fluxo de pessoas está
atrelado à estrutura física do entorno, que atua como suporte e apoia as
relações sociais vigentes. A gradação de análise proposta é semelhante àquela
prevista para o item A da escala do RI: presença de até 33% dos imóveis de
categoria III, entendida como pouco favorável à vitalidade (amarelo); presença
entre 34% e 66% dos imóveis de categoria III, razoavelmente favorável à
vitalidade (laranja); Presença de mais de 67% dos imóveis de categoria III,
favorável à vitalidade (azul), que consideramos condição ideal (Figura 7).
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e) Fronteiras suaves: refere-se aos espaços existentes entre o ambiente
público e privado, capazes de acolherem vida pública, como, por exemplo, a
presença de mesas, cadeiras e expositores de produtos nas calçadas, que
agregam e atraem indivíduos e enriquecem a permanência no local. A escala
adotada para esse item (Figura 7) foi: inexistência de fronteiras suaves,
condição pouco favorável à vitalidade (amarelo); 1 ou 2 fronteiras suaves,
condição razoavelmente favorável à vitalidade (laranja); 3 ou mais fronteiras
suaves, condição alta para promoção da vitalidade (azul).

f) Abertura de portas e janelas: este item considerou a relevância de existirem
aberturas para o espaço público, contribuindo para a interação e a sensação de
segurança dos usuários. Foram criadas as seguintes categorias: categoria I:
imóvel com muro cego, sem porta e/ou janelas; categoria II: imóvel com muro
com porta(ão) e/ou janela (s); categoria III: imóvel com Porta e/ou portão; e
categoria IV: imóvel com porta e janela. Por compreender que são importantes
as relações entre espaço público e privado, foram considerados como
enriquecedor da vida pública e da vitalidade urbana os imóveis de categoria IV
que possuem portas e janelas abertas para o espaço público, sendo utilizada a
seguinte escala (Figura 7): de 0 a 3 imóveis, baixa presença (amarelo)- pouco
favorável à vitalidade; 3 a 5 imóveis categoria IV, presença mediana (laranja) razoavelmente favorável à diversidade; 6 imóveis de categoria IV ou mais, alta
presença (azul) - favorável à vitalidade.

4.2.1.3 Escala do ambiente
Esta escala referiu-se aos itens específicos da praça, levando em conta:
mobiliário/equipamento urbanos, vegetação e espaços sentáveis, detalhados a
seguir.

a) Mobiliário e equipamentos urbanos: considerados fundamentais para a
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utilização de um lugar, pois ligam-se às possibilidades de lazer/recreação,
foram investigados nesse item: iluminação (presença de postes), equipamentos
para lazer/desporto adulto, como quadra e academia da terceira idade (ATI),
equipamentos para lazer/recreação infantil (playground) e outros elementos de
apoio (como banca de revista, quiosques, depósitos). Tais itens foram
averiguados em relação à sua presença/ausência e qualidade, remetendo ao
seu estado de limpeza e conservação, trabalhando-se a escala da Figura 7:
• Presença de elementos com pouca conservação, sujos e danificados,
impedindo/dificultando muito o uso: entendida como Mobiliário e equip.
urbano de baixa qualidade (amarelo) - condição pouco favorável à
vitalidade;
• Presença de elementos com conservação comprometida, sujos ou
danificados, mas sem impedir/dificultar efetivamente o uso: Mobiliário e
equip. urbano de qualidade razoável (laranja) – condição razoável à
vitalidade.
• Presença de elementos limpos e conservados: Mobiliário e equip.
urbano de alta qualidade (azul), obviamente a situação ideal à vitalidade.

b) Vegetação: corresponde aos itens arborização e elementos compositivos,
considerados fundamentais para o conforto ambiental de um lugar, o
fortalecimento e na promoção de sua vitalidade. Ao mesmo tempo, é
interessante que a praça tenha uma quantidade equilibrada de zonas de
sombra, já que á noite a iluminação noturna tende a ser mais requisitada. Para
a análise da arborização (vegetação de médio e grande porte com fins de
sombreamento), foram criadas categoriais segundo a composição do conjunto
de árvores do lugar sendo a seguinte: Categoria I, copas das árvores se
tocando, formando um dossel na maior parte da praça; Categoria II, copas de
algumas árvores apenas se tocando e a maior parte das árvores com suas
copas isoladas; Categoria III: copas das árvores totalmente isoladas. Com base
nessas categorias, a escala adotada (Figura 7, escala superior), foi a seguinte:
Pouco arborizado, configuração do conjunto de árvores do lugar na categoria III

76

(amarelo) – pouco favorável à vitalidade; Arborização mediana, configuração
do conjunto de árvores do lugar na categoria II (laranja) – razoável à vitalidade;
Muito arborizado, presença da categoria I (azul) – favorável à vitalidade.
Quanto aos elementos compositivos foi observada a configuração do
conjunto de canteiros quanto a existência de componentes como: vegetação
ornamental de pequeno e médio porte (arbustos) e de forração (gramíneas e
herbáceas) com efeitos estéticos, além de itens ornamentais (como pedras,
fontes e espelhos d’água). Esse item foi aferido segundo a complexidade e
riqueza de elementos do projeto que, de acordo com a presença desses
elementos compositivos, foram distribuídos em outras 03 categorias (Figura 7):
categoria I - (amarelo) condição pouco favorável à vitalidade - sem forração (só
areia) ou pequena parte em grama; categoria II - condição razoavelmente
favorável à vitalidade (laranja), maior parte ou completamente gramado;
categoria III (azul), existência de gramado e outros elementos compositivos
(arbustos, elementos de ornamentação), ideal para a promoção da vitalidade.

c) Elementos sentáveis: a presença de locais para sentar é indicada pela
literatura como importante ponto de apoio à permanência e à vitalidade urbana.
Nesse caso, esperou-se que as praças disponibilizassem uma ampla variedade
de elementos (formais e informais) para os usuários se sentarem, tendo sido
computadas a quantidade de espaços formais (bancos e cadeiras) e informais
(escadarias, arquibancadas, muretas) disponíveis, que foram analisados de
acordo com a sua variedade, da seguinte forma (Figura 7): até 1 tipo de
elemento para sentar, pouca oferta (amarelo) - desfavorável à vitalidade ; 2 ou
3 tipos de elementos, oferta mediana (laranja) – medianamente favorável à
vitalidade; 3 tipos ou mais (azul) - condição adequada à promoção da
vitalidade. O Quadro 9 resume os itens da análise morfológica descritos até
este ponto.
Quadro 9: Síntese dos itens e escalas de averiguação da análise morfológica.

ATRIBUTOS

CATEGORIAS DE ANÁLISE

ESCALAS DE AVERIGUAÇÃO
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ESCALA DO RAIO DE INFLUÊNCIA
1. Diversidade
no tempo
de uso

2. Presença de
Pólos Geradores
de TráfegoPGTs

3. Caract.
das vias

O uso do solo não-residencial, aferido
segundo o período de funcionamento em
três turnos, como segue:
• Categoria I, funcionamento em apenas
um período do dia (manhã, tarde ou
noite);
• Categoria II, funcionamento em dois
períodos do dia (manhã/tarde; tarde/
noite; manhã/noite);
• Categoria III, funcionamento em três
períodos do dia (manhã, tarde e noite).
Presença PGTs como: shopping center,
escola, igreja, hospital, supermercado,
centro empresarial, núcleo comercial e
agrupamento
de
mais
de
quatro
estabelecimentos de comércio/serviço.
Tipos de vias de acordo com as
características do tráfego, previstas no
Plano Diretor de Natal (NATAL, 1994).

• Presença de até 33% dos imóveis de categoria III:
pouco favorável à vitalidade – amarelo.
• Presença entre 34% e 66% dos imóveis de categoria
III: razoavelmente favorável à vitalidade – laranja.
• Presença de mais de 67% dos imóveis de categoria
III: favorável à vitalidade – azul.

• Até 5 PGTs : pouco favorável à vitalidade – amarelo.
• Entre 6 e 11 PGTs: razoavelmente favorável à
vitalidade – laranja.
• Mais de 12 (doze) PGTs: favorável à vitalidade – azul.
• Existência de apenas 1 via coletora: razoavelmente
favorável à vitalidade – laranja.
• De 2 a 3 vias coletoras: favorável à vitalidade – azul.
• Mais do que 4 vias: pouco favorável à vitalidade –
amarelo.

ESCALA DO ENTORNO IMEDIATO
4. Uso do solo

5. Caract.
das vias

6. Caract.
das calçadas

7. Diversidade
no tempo
de uso

8. Fronteiras
suaves

9. Portas e

Presença de diversas categorias de uso do
solo,
complementados
pela
função
residencial, definidas pela frequência de
uso:
•
Cotidianas - aquelas
em que a frequência de uso é alta (ex.:
padaria, escola, academia);
•
Eventuais
a
frequência de uso é moderada (ex.:
papelaria,
loja
de
materiais
de
construção);
•
Opcionais - uso
menos frequente ou mais restrito à certo
público (ex.: pet shop).
Tipos de vias de acordo com as
características do tráfego, previstas no
Plano Diretor de Natal (NATAL, 2004).

Observar nos trechos de calçadas:
i) inexistência de barreiras arquitetônicas
(como postes) ou naturais (árvores ou
arbustos);
ii) largura média da calçada (por trecho/via);
iii) presença de piso antiderrapante;
iv) presença de sinalização (piso tátil).
Uso do solo não-residencial, aferido de
acordo com o período de funcionamento em
três turnos, nas seguintes categoriais:
• Categoria I, funcionamento em apenas
um período do dia (manhã, tarde ou
noite);
• Categoria II, funciona em dois períodos
(manhã/tarde; tarde/noite; manhã/noite);
• Categoria III, funcionamento em três
períodos do dia (manhã, tarde e noite).
Presença de mesas e cadeiras/ expositores de
produtos.

A presença de portas e janelas pode ser:
•
Categoria I: imóvel com muro cego, sem

• Presença de imóveis de uso opcional ou eventual:
pouco favorável à diversidade – amarelo.
• Presença de imóveis de uso eventuais e opcionais:
condição razoavelmente favorável à vitalidade –
laranja;
• Presença de imóveis de uso cotidiano, eventual e
opcionais: favorável à vitalidade – azul.

• Nenhuma via coletora: pouco favorável à diversidade
– amarelo.
• 1 ou 2 vias coletoras: favorável à vitalidade – azul.
• 3 ou mais vias coletoras: razoavelmente favorável à
vitalidade – laranja;
• Inexistência de calçadas adequadas (0 a 39% do
perímetro): pouco acessível e pouco favorável à
vitalidade – amarelo.
• 40 a 59% das calçadas adequadas e razoavelmente
favorável à vitalidade, situação com acessibilidade
mediana – laranja.
• 60% ou mais das calçadas adequadas, situação
bastante acessível e favorável à vitalidade – azul.
• Presença de até 33% dos imóveis de categoria III:
pouco favorável à vitalidade – amarelo.
• Presença entre 34% e 66% dos imóveis de categoria
III: razoavelmente favorável à vitalidade – laranja.
• Presença de mais de 67% dos imóveis de categoria
III: favorável à vitalidade – azul.

• Inexistência de fronteiras suaves, condição pouco
favorável à vitalidade – amarelo.
• 1 ou 2 fronteiras suaves, condição razoavelmente
favorável à vitalidade – laranja.
• 3 ou mais fronteiras suaves, condição alta para
promoção da vitalidade – azul.
• De 0 a 3 imóveis: pouco favorável à vitalidade –
amarelo.
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janelas

•
•
•

porta e/ou janelas;
Categoria II: imóvel com muro com porta
(ão) e/ou janela (s);
Categoria III: imóvel com Porta e/ou
portão;
Categoria IV: imóvel com porta e janela.

• 3 a 5 imóveis categoria IV - razoavelmente favorável à
diversidade – laranja.
• 6 imóveis ou mais imóveis de categoria IV:favorável à
vitalidade – azul.

ESCALA DO AMBIENTE
10. Itens do
mobiliário
urbano e
equipamentos
(iluminação,
equip.laz/recr.
Adulto e infantil)
11. Arborização

12. Elementos
compositivos

13. Espaços
sentáveis

Estado de conservação do conjunto de
equipamentos e mobiliário urbanos existentes.

Configuração do conjunto de árvores:
• Categoria I: copas das árvores se tocam,
formando dossel na maior parte da praça;
• Categoria II: copas de apenas algumas
árvores se tocando e a maior parte das
árvores com suas copas isoladas;
• Categoria III: copas
das árvores
totalmente isoladas.
Configurações do conjunto de canteiros:
• Categoria I: sem forração (só areia);
• Categoria II: só gramado sem os demais
componentes paisagísticos;
• Categoria
III:
gramado
e
outro
componente
paisagístico
(arbusto,
iluminação, elemento de ornamentação).
Averiguação de elementos formais (bancos e
cadeiras)
e
informais
(escadarias,
arquibancadas, muretas). Serão observados
três aspectos: a qualidade (conservação e
limpeza), a quantidade será aferida baseada
na razão de 5m de espaço para sentar para
cada 1m2 de praça e a variedade (tipos
existentes). Cada um desses terá uma
avaliação “ideal” (segundo a literatura), que
será considerada na mensuração final.

• Elementos com pouca conservação, sujos e
danificados, impedindo/dificultando muito o uso:
pouco favorável à vitalidade – amarelo.
• Elementos com conservação comprometida, sujos ou
danificados, mas sem impedir/dificultar efetivamente o
uso: condição razoável à vitalidade – laranja.
• Elementos limpos e conservados: condição favorável
à vitalidade – azul.
• Categoria III: pouco favorável à vitalidade – amarelo.
• Categoria II: razoável à vitalidade – laranja.
• Categoria I: favorável à vitalidade – azul.

•
•
•

•
•
•

Categoria I: pouco favorável à vitalidade – amarelo.
Categoria II: razoavelmente favorável à vitalidade –
laranja;
Categoria III: favorável à vitalidade – azul

Até 1 tipo de elemento para sentar: desfavorável à
vitalidade – amarelo.
Entre 2 ou 3 tipos de elementos: medianamente
favorável à vitalidade – laranja.
3 tipos ou mais: favorável à vitalidade – azul

Fonte: a autora (2014).

4.2.2. Observação comportamental

Analisada a morfologia das praças, a próxima etapa dos estudos de
caso foi investigar o tipo de uso que nelas acontece, uma vez que, na pesquisa
inicial (visitas in loco) foi verificada a presença de pessoas no local. Para tanto
se optou pela observação comportamental.
Observar significa desenvolver um olhar atento para um objeto, a fim de,
a partir dele adquirir um conhecimento claro e preciso do fenômeno em estudo,
A observação mostra-se relevante na busca por respostas baseadas no que
está ocorrendo no ambiente em tempo real, para o que é essencial atender a
critérios de planejamento, sistematização e controle de elementos subjetivos
que possam interferir negativamente na coleta de dados, de modo a definir
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criteriosamente

os objetivos

da

atividade

(BARROS;

LEHFELD,1997).

Segundo Lobiondo-Wood e Haber (2001), ao observar o pesquisador precisa
munir-se de um olho treinado, em busca de acontecimentos específicos.
A literatura (MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998; GALANTE;
ARANHA; BERALDO, 2003) indica existirem alguns tipos de observação, em
função dos critérios utilizados para defini-la e realiza-la. Assim, quanto ao
contexto investigado, a observação pode ser naturalística (ou ecológica, se os
comportamentos são espontâneos e acontecem em contexto real/natural) ou
planejada (o contexto é trabalhado, e os comportamentos previamente
controlados).

Em

termos

de

estratégia,

identificam-se

a

observação

assistemática (ou não estruturada) e a sistemática (ou estruturada segundo
categorias previamente determinadas). Quanto ao local onde acontece, pode
ser realizada em campo ou laboratório. E ainda, no que se refere ao
engajamento com a comunidade em questão, as principais categorias são: a
vinheta, a militante e a observação participante.
Nessa pesquisa optou-se por realizar Mapeamentos Comportamentais
(MP), que consistem em observações naturalísticas e sistemáticas do
ambiente, registradas através de representações gráficas da ocupação humana
em uma área, relacionando espaço físico (que precisa ser limitado e dividido
em seções) e comportamento dos usuários (PINHEIRO; ELALI; FERNANDES,
2008). O MP possibilita entender o comportamento do indivíduo diretamente no
local onde acontece, verificando o desenvolvimento da relação entre ambos.

O mapeamento possibilita a utilização de dados concretos (e, portanto
menos contestáveis e mais condizentes com a realidade), embora
implique a demanda de um tempo considerável, intenso treinamento da
equipe, e um considerável trabalho na organização dos dados para
análise, fatores que podem dificultar a sua realização Elali (1997).

De acordo com Sommer e Sommer (2002), o MC pode ser centrado no
lugar (MCCL) ou na pessoa (MCCP), mostrando-se uma técnica bastante
utilizada em estudos de campo, pois coloca em relação direta o ambiente e o
comportamento em função do tempo.
Segundo Rheingantz e Fonseca (2009), para avaliar um determinado
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local, como uma praça, recomenda-se o MCCL, já que o foco do trabalho está
no ambiente e não no indivíduo, indicação que direcionou sua escolha para
utilização nessa tese. A execução do MCCL exige a utilização da planta-baixa
esquemática

do

lugar

contendo

detalhes

que

possam

influenciar

o

comportamento (como barreiras, vegetação, mobília, degraus, entre outros) e
que deve ser dividida em setores de observação para facilitar a coleta e
sistematização dos dados (RHEIGANTZ et al, 2009). De acordo com Pinheiro,
Elali e Fernandes (2008) essa divisão deve ser baseada em dois critérios:
relevância comportamental dos setores e facilidade de visualização in loco, ou
seja, o pesquisador precisa considerar a relação existente entre o espaço e as
atividades desenvolvidas, e ter em vista referências visuais fáceis de serem
percebidas no momento dos registros.
No

trabalho

realizado

os

comportamentos

observados

foram

registrados em uma ficha de observação (Apêndice B), que consiste em uma
planilha contendo espaço para a inserção de dados relativos ao dia, local,
horário de realização, bem como a marcação dos setores existentes e dos
comportamentos à observar favorecendo uma leitura complementar dos dados
gerados. Consta na ficha também a planta-baixa da praça para facilitar na
visualização dos setores e locais registrados. Os acontecimentos foram
registrados de duas em duas horas, entre as 6 e as 20 horas (ou seja, às, 6, 8,
10 12, 14, 16 18 e 20 horas) e em três dias diferentes da semana.
Os dias escolhidos foram selecionados de modo a representar uma
amostra da ocupação típica em uma semana comum (sem feriados ou férias) e
não chuvosa. Partindo dessa intenção e tomando como base as pesquisas de
Silva (2014) e Liberalino (2011), que também investigaram comportamentos em
praças, foram escolhidos a quarta-feira, o sábado e o domingo. Conforme
indicação destes estudos há importantes diferenças no uso/ocupação em cada
um dos dias: a quarta-feira ilustra a utilziação em um dia de semana
(movimentação semelhante acontece na terça e na quinta feira); os demais
correspondem ao final de semana.
Em cada um dos horários previamente estipulados (a cada 2 horas), os
usuários, suas atividades e localização foram computadas durante 10 minutos,
ocupação registrada continuamente em uma ficha específica. Na elaboração
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dessa a ficha, o espaço da praça foi previamente setorizado, segundo os
padrões de uso observados nas visitas exploratórias e em função das
características de cada local.
O tratamento dos dados coletados no mapeamento exigiu a digitalização
das informações gráficas no software Autocad (versão 2012), a fim de gerar
mapas que mostram a posição dos usuários no espaço e as atividades por eles
realizadas. Os dados numéricos foram tabulados no software Excel, que
permitiu a contabilização das frequências de uso.
O pré-teste do instrumento de pesquisa exigiu observações exploratórias
nas áreas que visaram elencar as atividades existentes na área e auxiliaram na
delimitação dos setores de observação, bem como dos horários de maior uso.
Para o pré-teste foram feitas visitas à Praça Augusto Leite para a composição
dos mapas dos setores e elaboração das fichas de registro. Posteriormente o
mapeamento foi redimensionado para os demais estudos de caso.
Ao seu final, além dos mapas, optou-se por sintetizar a análise
comportamental de maneira semelhante à utilizada na análise morfológica
(Quadro 10), utilizando dois enfoques: a densidade de usos e a diversidade de
atividades, e tomando como base para sua decodificação parâmetros
adaptados dos estudos de Gomes (2011), conforme segue.

a) Diversidade de uso - contabilizou o total de atividades mapeadas em
todos os momentos de observações (Figura 7), sendo classificadas em: Alta
diversidade (azul, considerada situação ideal), quando foram observadas 5
atividades ou mais; Diversidade mediana – condição medianamente favorável à
vitalidade (laranja), ao verificar-se 3 ou 4 atividades verificadas; Baixa
diversidade – condição desfavorável à vitalidade (amarelo), foram observadas
2 atividades ou menos.
b) Densidade de uso - item baseado na quantidade de pessoas/m2
realizando as mais diversas atividades, considerando o número máximo de
usuários observados simultaneamente no local (em qualquer dos horários)
(Figura 7): Alta densidade (azul), no caso de haver uma área menor ou igual à
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10m2/ pessoa; Densidade mediana (laranja), ao obter-se entre 11 e 49m2/
pessoa; Baixa densidade (amarelo), caso de mais de 50m2/pessoa.

Quadro 10: Síntese dos itens e escalas de averiguação da análise comportamental.
ATRIBUTOS
1.Diversidade
de uso

CATEGORIAS DE ANÁLISE
Contabilizou o total de atividades
mapeadas

ESCALAS DE AVERIGUAÇÃO
•
•
•

2. Densidade
de uso

Baseado na quantidade de
pessoas/m2 realizando as mais
diversas atividades, considerando o
número máximo de usuários
observados simultaneamente no
local (em qualquer dos horários)

•
•
•

5 ou mais atividades observadas:
favorável à vitalidade – azul.
3 ou 4 atividades verificadas:
razoavelmente favorável à
vitalidade – laranja.
2 ou menos atividades
observadas: pouco favorável à
vitalidade – amarelo.
No caso de haver uma área
menor ou igual à 10m2/ pessoa:
favorável à vitalidade – azul.
Ao obter-se entre 11 e 49m2/
pessoa: razoavelmente favorável
à vitalidade – laranja.
Mais de 50m2/pessoa: pouco
favorável à vitalidade – amarelo.

4.2.3 Entrevistas
Finalmente, para trabalhar a percepção ambiental dos usuários foram
realizadas entrevistas, entendidas como “processo de interação social entre
duas pessoas, na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção
de informações por parte do outro, o entrevistado” (HAGUETE, 1997, p. 86).
Para efeito classificatório, a literatura nesse campo (MARCONI;
LAKATOS, 1996; HAGUETE, 1997; COZBY, 2009) descrevem vários tipos de
entrevistas, de acordo com o elemento classificatório escolhido.
- Em função do seu modo de estruturação, ela pode ser: Padronizada (as
perguntas são estruturadas em sequência lógica) ou Não- padronizada (nãoestruturada). Ressalte-se que, quanto mais estruturada mais ela terá
semelhanças com um questionário.
- Em função do tipo de contato entre pesquisador e participante a entrevista
pode ser: contato face-a-face (atividade presencial, realizada quando o número
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de participantes é pequeno), contato indireto (mediado pelo uso de tecnologia,
como o telefone).
- Em função da frequência do contato, pode ser: Unitária (só acontece uma
vez); Comprobatória (são feitas duas entrevistas com a mesma pessoa); Painel
(os contatos são repetidos de tempos em tempos com as mesmas pessoas
para avaliar a evolução das suas opiniões).
- Em função do número de participantes: Individual; Em duplas, Em grupos.
Nessa tese, as entrevistas realizadas para subsidiar os estudos de caso
foram do tipo individual, unitária, estruturada e face-a-face, indicada por Cozby
(2009) como a modalidade que mais propicia adesão dos participantes,
especialmente depois de um contato inicial amigável capaz de motivá-lo a
responder. As entrevistas foram realizadas com usuários presentes nas praças
e que indicavam não estar apenas de passagem. Elas serviram, como
complementação de informações previamente colhidas em conversas informais
e na observação, visando aprofundar o conhecimento acerca de questões
subjetivas que envolvem o uso do espaço e a percepção dos indivíduos nas
praças públicas.
Como se tratava de uma entrevista estruturada optou-se por definir um
roteiro que abordou a percepção dos usuários quanto aos atributos físicos do
lugar que poderiam influenciar sua utilização e promover a vitalidade no local.
Para tanto foi definido um instrumento específico para facilitar a realização do
contato, cujo pré-teste visou fornecer subsídios para o aprimoramento da
versão final, sendo avaliados: clareza na formulação das perguntas,
posicionamento do respondente (resistência e entendimento das questões),
suficiência e adequação das respostas, ajuste da sequência das perguntas, e
tempo necessário para seu desenvolvimento.
O roteiro da entrevista (Apêndice D) foi composto com perguntas abertas
e fechadas, orientadas para: 1) identificação do usuário (idade, gênero, se
mora ou trabalha no bairro, se tem filhos e quantos, profissão, escolaridade e
estado civil); 2) investigação de seu contato com a praça por meio de: palavras
que remetem ao lugar, frequência, horário de uso e companhia para fazê-lo,
atividades desenvolvidas, sensações do usuário, pontos positivos e negativos;

84

3) questões relativas a elementos do lugar, composto por 16 assertivas como:
concordo, nem concordo nem discordo e discordo; 4) avaliação de alguns
aspectos do local, como arborização, beleza, limpeza, quadra e brinquedos,
pela atribuição de notas (1= péssimo e 5= ótimo); 5) Associação Livre de
Palavras (ALP), em resposta à pergunta “O que você acha da praça?”, sendo
coletadas três primeiras; 6) sugestões de melhoria do espaço (item c).
A Associação Livre de Palavras (ALP) “é uma técnica projetiva
elaborada para trazer à consciência elementos inconscientes” (NÓBREGA;
COUTINHO, 2003, p. 59), que, na década de 1960, foi utilizada por Lynch
(1980) na investigação da percepção urbana.
É importante ressaltar que, apesar da existência desse roteiro
estruturado (inclusive contendo algumas questões previamente codificadas
(isto é, “com resposta fechada”), sua aplicação foi realizada de modo aberto,
sendo solicitado que os participantes detalhassem opções e explicassem
respostas. As entrevistas tiveram duração variada, entre 15 e 20 minutos.
A realização das entrevistas (com aplicação do instrumento) foi feita com
usuários dispostos a contribuir com a pesquisa, de ambos os gêneros, maiores
de 18 anos, que utilizam as praças dos estudos de caso. Em cada praça foi
definido que seriam entrevistados 30 usuários escolhidos aleatoriamente, mas
com o cuidado de serem minimamente representativos da população
previamente observada (jovens, adultos e idosos; homens e mulheres;
minorias, etc.). As entrevistas foram gravadas com consentimento prévio do
entrevistado, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE - Apêndice C), garantindo a não identificação dos participantes e o
armazenamento seguro dos dados coletados. As entrevistas foram transcritas e
os textos selecionados para seu tratamento posterior.
No tratamento dos dados de cunho quantitativo foi utilizado o programa
Excell (2012) para as informações da primeira e segunda etapa (itens a e c) do
instrumento de pesquisa. Já no tratamento dos dados do item b (ALP), o
discurso dos participantes foi transcrito (transformado em texto) e interpretado
seguindo instruções de Bardin (2011), com base no critério de categorização
temático ou semântico, onde todos os temas que apresentaram significados
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aproximados foram agrupados numa mesma categoria.

4.3 ESTRATÉGIAS DE APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS

Definido o caminho metodológico, bem como as variáveis que seriam
investigadas, a apresentação dos resultados e a discussão foram estruturados
de modos diferenciados.
Os resultados de cada Estudo de Caso (capítulo 5) foram subdivididos
em 3 eixos (denominados “eixos de apresentação de resultados”): 1)
Propriedades espaciais, que expõe análise morfo-espacial da praça, com
foco nos elementos investigados (considerados pela literatura como relevantes
na promoção da vitalidade) que foram apresentados nas três escalas de
análise, ou seja, raio de influência, entorno imediato e ambiente; 2) O uso, que
apresenta os dados obtidos pelo mapeamento comportamental, visando
esclarecer a dinâmica de uso dos espaços; 3) A percepção dos usuários,
onde são mostrados os dados coletados nas entrevistas realizadas com
usuários, as quais evidenciaram como os elementos espaciais se refletem no
universo perceptivo da população. Ao final de cada estudo é apresentada uma
Conclusão, em que os principais resultados anteriormente descritos são
brevemente relacionados.
Buscando compreender como os elementos da morfologia são
percebidos pelos usuários, e como isso interfere na vitalidade das praças, na
discussão (capítulo 6) as informações foram agrupadas em 5 eixos analíticos
(denominados de acordo com elementos extraídos do discurso dos
participantes):
- “Tudo ao redor”: eixo analítico voltado para a discussão sobre a maneira
como a praça se insere na cidade e no seu entorno imediato. Nesse item foram
agrupados os dados relativos ao modo como os usuários percebem elementos
morfológicos como características das vias, uso do solo, presença de PGTs,
integração na malha urbana, acessibilidade das calçadas.
- “Prá ficar aqui”: nesse eixo o foco da discussão recai sobre os elementos
naturais, que fazem parte do conjunto perceptivo dos usuários, notadamente
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como eles compreendem o papel da arborização e do paisagismo na utilização
dos espaços.
- “Um pouquinho da natureza”: eixo em que se discute como os
frequentadores percebem os elementos relativos ao mobiliário e equipamentos
urbanos presentes nas praças, com ênfase para a facilitação da realização de
atividades e do contato (ou distanciamento) com outras pessoas.
- “Precisa ser seguro”: debate sobre a segurança percebida pelos usuários e
como ela envolve itens relativos ao ambiente em si e ao seu entorno, tais como
uso do solo, vias do entorno, acessibilidade das calçadas, presença de portas e
janelas, fronteiras suaves, manutenção e conservação.
- “Para sair das quatro paredes”: embora esse tema não estivesse previsto no
delineamento do estudo, as entrevistas produziram grande quantidade de
informações complementares relativas à percepção do espaço, às atividades
nele desenvolvidas, aos sentimentos e comportamentos a ele vinculados,
evidenciando que, em muitas situações, o usuário entende a praça como uma
“extensão” de sua habitação, capaz de acolher funções e tornar-se parte do
seu cotidiano. Entendendo-se que esta temática pode ser importante para a
vitalidade local, pois representa uma significativa aproximação entre o usuário
e o lugar, optou-se por debate-la nesse último eixo.

5. ESTUDOS DE CASOS

Além da escolha das três praças, o processo de busca pelos estudos de
caso (sumarizada no capítulo 4, e descrita em detalhes no Apêndice A) mostrou
claramente a precariedade destes espaços públicos na cidade de Natal. Das 290
praças inicialmente indicadas (um número que talvez seja pequeno,
considerando que Natal é uma cidade de 800 mil habitantes, o que
corresponderia a 01 praça para 2758 pessoas), cerca de metade foram
eliminadas na primeira triagem, por simplesmente não condizer com essa
denominação, de modo que apenas 127 puderam ser consideradas para o
estudo (ou seja, 163 não são realmente praças, pois se tratam de rótulas,
canteiros, terrenos baldios). O restante da triagem obedeceu aos critérios da
pesquisa, tendo ficado muito claro que grande parte delas enfrenta problemas,
geralmente ligados a manutenção deficiente. Isso mostra que, embora
estejamos trabalhando na perspectiva de locais que têm vitalidade (ao menos
minimamente), muitas vezes a ocupação do espaço é impedida pelas condições
de manutenção e uso, o que torna o espaço público urbano uma questão a ser
seriamente abordada pelas instituições que atuam no âmbito urbano.
Nesse capítulo são apresentados de modo resumido os resultados dos
Estudos de Caso realizados nas praças Augusto Leite (PçAL), Varela Barca
(PçVB) e Luiz Raimundo de Sousa (PçLR), cujos textos completos encontramse nos apêndices. Além de uma apresentação sucinta do local, cada relato foi
desenvolvido em 04 seções: propriedades espaciais da praça (considerando as
03 escalas de influência), o uso nela verificado, a percepção dos frequentadores
e, para encerrar, uma breve conclusão do estudo.
Ressalte-se que, mesmo considerando a variação de desempenho entre
as 03 praças selecionadas, todas estão entre as melhores praças da cidade, o
que, antecipadamente, nos leva a questionar seriamente a qualidade destes
espaços e a atenção dada a eles pelos poderes públicos, notadamente no que
diz respeito à sua manutenção.
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5.1 ESTUDO DE CASO I: PRAÇA AUGUSTO LEITE

A PçAL fica na zona leste da cidade, no bairro Barro Vermelho. A história
do bairro passa pela existência de uma área de sítios e chácaras onde ocorreram
eventos históricos como, em 1838, o assassinato do então Presidente de
Província, Dr. Manoel Ribeiro da Silva, que aconteceu no sítio Passagem
(CASCUDO, 1980, p.239). No bairro está localizada uma das referências mais
conhecidas da capital, o Baldo (Figura 8), cujas primeiras menções datam de
1844. Desmembrado de Lagoa Seca, o bairro foi criado em 1993 e em 2010 já
possuía 10.087 habitantes distribuídos em 9,47ha. Atualmente ele conta com
três praças públicas, dentre as quais PçAL.
Figura 8 - PçAL- Descida do Baldo no bairro do Barro Vermelho.

Fonte: http://rnblogprog.org/2012/03/08/natal-saudades-de-um-tempo-vivido/

Localizada no limite do Barro Vermelho com os bairros de Lagoa Seca e
Tirol (NATAL, 2013), a PçAL tem área de 4.738 m2, sendo contornada pelas ruas
Joaquim Fagundes, Major Laurentino de Morais e sem nome, e pela Av.
Rodrigues Alves. A área apresenta uso misto, com prevalência de edifícios
residenciais, clínicas/hospitais, prestadores de serviço e comércio de bairro.
Nela existem: uma quadra poliesportiva com arquibancada, academia da terceira
idade (ATI), dois playgrounds, uma escultura com fonte, um depósito, 21 bancos,
três lixeiras, 13 postes de iluminação pública e uma banca de revista (Figura 9).
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Figura 9- PçAL- Planta baixa e de localização esquemática.

Fonte: a autora (2014).

5.1.1 Propriedades espaciais
A análise morfológica da PçAL (nas três escalas) agrega informações
acerca dos elementos que compõem o espaço (resumidos na Figura 10).
a) Escala do raio de influência de 500m
Nota-se que na área predomina o uso residencial, embora outros também
se façam presentes. A maior parte dos imóveis não comerciais funciona dois
períodos (matutino e vespertino) e se localiza nos eixos viários de maior
hierarquia (vias estruturais e coletoras), onde também se concentram os maiores
fluxos. Ainda quanto às vias, verifica-se a presença de muitas vias de alta
circulação, por apresentar mais de três vias coletoras (Avs. Romualdo Galvão,
Rodrigues Alves e Afonso Pena) e duas estruturais (Avs. Prudente de Morais e
Hermes da Fonseca). Com essa configuração a área é considerada com uma
diversidade mediana em relação ao turno de uso do solo (condição
razoavelmente favorável à vitalidade) e contendo várias vias de grande fluxo
(condição pouco favorável à vitalidade). Além disso, na área existem 102 PGTs
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distribuídos por todo o perímetro, a maioria representada por condomínios
verticais, o que configura alta presença desses empreendimentos (situação
favorável à vitalidade).

b) Escala do entorno imediato
Nas quadras que circundam a PçAL, o uso do solo também é
majoritariamente residencial (52,3%), com a presença de habitações uni e multi
familiares. A área também apresenta atividades cotidianas (como padarias e
academia - 9,2%), atividades eventuais (como salão de beleza e farmácia 15,3%) e atividades opcionais (lojas e igrejas - 21,5%), mostrando alta
diversidade no uso do solo (condição favorável à vitalidade).
Na caracterização das vias, o entorno é composto principalmente por vias
locais, com exceção do eixo Av. Romualdo Galvão/Av. Rodrigues Alves, como
coletora. Essa composição, por apresentar poucas vias com alta circulação de
veículos, é considerada pouco favorável à vitalidade. Quanto à acessibilidade
das calçadas, dos 07 trechos de calçadas ao redor da PçAL, 02 foram
considerados pouco acessíveis, com problemas como: presença de barreiras
arquitetônicas (escadas e corrimãos), desníveis acima de 15 cm e rampas na
faixa de rolamento. As demais calçadas conseguem manter largura média de
1,50m, resguardar as faixas de rolamento de barreiras e de desníveis
acentuados. Esta situação classifica a acessibilidade na área como alta
(favorável à vitalidade).
A diversidade no turno de uso é mediana, pois a maior parte dos imóveis
comerciais da área são de categoria II (funcionam pela manhã e à tarde, mas
fecham à noite) e apenas dois, o bar e a academia, são de categoria III (aberto
nos três períodos do dia). À noite as duas igrejas funcionam, mas não todos os
dias da semana reduzindo a presença de pessoas nesse período. Em geral, esse
quadro configurou-se como razoavelmente favorável à vitalidade.
Foram registrados três imóveis com fronteiras suaves (a loja de materiais
de construção, o restaurador de móveis e o bar), dispersas no entorno imediato
da praça e em quadras distintas, os quais apresentam atividades e horários de
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distintos. Com essa disposição a presença de fronteiras suaves é considerada
baixa (em menos de 33% dos imóveis), tornando-se pouco favorável à vitalidade
local. Ainda foram detectados vários imóveis que se abrem para o espaço público
por portas e janelas (Categoria IV), ou por portas ou portões (Categoria III), o
que favorece a comunicação entre os indivíduos. Apenas um imóvel foi
computado como muro cego. A maioria dos edifícios de categoria IV (com
porta/portão e janela) está localizada na R. Joaquim Fagundes. Essa alta
presença de “portas e janelas”, é considerada favorável à vitalidade.

c) Escala do ambiente
Em termos de mobiliário e equipamentos urbanos, os bancos, o
playground, a ATI, a quadra, a banca de revista, a escultura e o depósito estão
limpos e conservados, alta qualidade que favorece a vitalidade do local.
Na arborização notam-se algumas árvores de médio e grande porte,
distribuídas de maneira esparsa pela área, algumas vezes agrupados e outras
isolados. Os agrupamentos arbóreos contribuem para a formação de pequenas
zonas sombreadas, com a copa de algumas árvores se tocando e formando um
dossel natural. Contudo, estes conjuntos são mais raros e se localizam em áreas
restritas, deixando a maior parte da praça sem sombra. Essa disposição faz com
que o sombreamento seja avaliado como razoável, condição que pouco favorece
à vitalidade.
Quanto aos elementos compositivos não são expressivos: há canteiros
gramados que acomodam poucos arbustos distribuídos sem uma composição
aparentemente elaborada. O gramado não se mostra conservado, e em algumas
áreas inexiste. Com essas características o paisagismo local mostra-se apenas
razoavelmente trabalhado (categoria II), o que é razoavelmente favorável à
vitalidade.
Em relação aos elementos sentáveis, como formais têm-se a presença de
bancos de madeira e ferro e também de concreto, além de escadarias e muretas
que se configuram como informais. Além desses, registra-se a presença de uma
arquibancada (formal) na área da quadra que favorece a permanência no lugar.
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No que diz respeito à quantidade, observou-se que o local possui 470,45m de
elementos para sentar (151, 81m de espaços sentáveis formais e 318,64m de
espaços sentáveis informais) e uma área de 3190m2 de área, que nos dá 6,78m
considerada uma quantidade boa pela escala sugerida. Em relação à qualidade,
nota-se que todos os bancos estão enquadrados na alta qualidade, já que seu
conjunto está limpo e conservado. Já quanto à variedade, existem três tipos de
bancos (de madeira e ferro, de concreto e só de ferro). Diante disso esse quesito
foi considerado favorável à vitalidade.

Figura 10- PçAL- Síntese da análise morfológica.

5.1.2 O uso
A PçAL foi dividida em três (03) seções, conforme padrões de uso: 1)
quadra poliesportiva; 2) área da ATI e 3) porção inferior (Figura 11).
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Figura 11- PçAL- Planta baixa esquemática com setores.

Fonte: a autora (2014).

Na quarta-feira a PçAL mostrou-se um espaço principalmente de
permanência (71 usuários), e ainda com a presença de muitas pessoas que
estavam apenas de passagem (45). Pela manhã a maioria dos visitantes fazia
atividade física (14) em quantidade aproximada com aqueles que estavam
apenas de passagem (13). No período da tarde/noite, foram registrados 86
usuários dos quais a maior parte exercia atividades de permanência,
principalmente jogar/brincar (19) e conversar/namorar (14).
Nesse dia o setor 2 foi o mais utilizado (42) especialmente por aqueles
que utilizavam a ATI (22), sendo o horário das 18 h o que recebeu maior
quantidade de pessoas (51). Dos três dias observados, esse foi o que mais
usuários foram vistos na PçAL (116) (Figura 12).
Figura 12- PçAL- Usuários mapeados na quarta-feira.

Fonte: a autora (2014).

No sábado registrou-se uma quantidade de usuários semelhante à quartafeira (sábado=113) e mais uma vez as atividades de permanência foram as que
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mais atraíram os usuários ao local (82), em detrimento àqueles que estavam
apenas de passagem (31). Os principais usos foram: fazer ativ. física (31),
jogar/brincar (26) e conversar/namorar (14). Semelhante à quarta-feira, os
períodos da tarde/noite foram os mais movimentados e o horário das 18 h o que
mais acolheu visitantes (38) que em sua maioria jogavam/brincavam (26) ou
realizavam exercícios (20). Nesse dia, o setor 2 foi o mais utilizado (64) onde
foram realizadas atividades físicas na ATI (Figura 13)
Figura 13- PçAL- Usuários mapeados no sábado.

Fonte: a autora (2014).

O domingo foi o dia em que um número menor de usuários foi visto (109).
Estar de passagem teve um número expressivo de registros (48) entretanto,
notou-se mais indivíduos utilizando o espaço para atividades de permanência
(61), como conversar/namorar (27) e jogar/brincar (19). Poucas pessoas
exerceram atividades físicas (3) e nesse dia foi computado uma pessoa que
dormia na praça em dois momentos (6 e 8 h). Assim como nos demais dias o
setor 2 foi o mais visitado (49) e o horário do final da tarde foi o de maior
movimento (18 h: 49) (Figura 14).
Figura 14- PçAL- Usuários mapeados no domingo.

Fonte: a autora (2014).
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Os resultados mostram a variação de uso do espaço nos três dias de
observação e salienta a importância da ATI e da quadra poliesportiva como
atrativos e importantes elementos à promoção da vitalidade e nos levam a avaliar
o desempenho do espaço da seguinte maneira:
- Em relação à variedade de atividades desenvolvidas: têm-se um ambiente com
alta diversidade já que foram observadas 5 tipos de atividades de permanência
como jogar/brincar, conversar/namorar, fazer atividade física, trabalhar, passear
com pessoa/animal, sentar/contemplar (Figura 15). Essa condição mostra-se
favorável à vitalidade.
- Em relação à densidade de uso: considerando que a praça possui uma área
de 4 738m2 e o momento de maior visitação contou com 51 usuários (quartafeira às 18 h), têm-se uma área de 92,9m2 por indivíduo, evidenciando densidade
baixa (Figura 15) sendo pouco favorável à vitalidade.
Figura 15- PçAL- Escala de averiguação dos itens comportamentais

Fonte: a autora (2014).

5.1.3 A percepção dos usuários
Dentre os 30 participantes, a maioria foi: do gênero feminino (16), solteiros
(15/30), em faixa etária acima de 50 anos (12/30), com até dois filhos (18/30),
residentes do bairro (21/30) mas que não trabalhavam nele (23/30). A
escolaridade variou entre aqueles com nível superior (8/30), médio (8/30) e
fundamental (6/30). A maior parte dos respondentes (14) frequenta o lugar todos
os dias da semana; o melhor horário para utilização é o meio/final da tarde (24)
e o início da manhã (4), e visita o espaço sozinho (15) ou na companhia de um
adulto (12). Segundo os participantes suas visitas à PçAL duram mais de uma
hora de acordo (16). As atividades mais mencionadas foram de permanência
como jogar/brincar/fazer atividade física (16), (namorar/conversar (12) e
acompanhar criança/idoso (7). Pessoas que utilizam o lugar apenas para pegar
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ônibus foram 2 participantes. Esses números indicam a importância do lugar
como espaço de permanência e no desenvolvimento de atividades de lazer e
recreação. Os relatos mostram que os idosos (26) e as crianças (11) são os mais
visitam o local, o que pode expressar uma relação com os elementos que
compõem o ambiente (como playground, ATI e quadra poliesportiva) que
funcionam como atrativos para esse público e para o desenvolvimento das
atividades mencionadas.
No que se refere ao que pensam sobre as pessoas que usam a PçAL, os
participantes as consideram legais (27), embora alguns identifiquem pessoa
inconvenientes (4), mencionando mendigos e drogados (“indesejáveis”) que
utilizam o local, especialmente à noite.
Quanto pensa na praça, às três palavras que vêm à mente do participante
são referentes a lazer (f=32), seguida por mal cuidada (f=12) e insegura (f=3).
Embora apenas 33,9% das opiniões tenham sido no sentido negativo, essa
percepção pode se refletir na utilização do local. Em relação ao que sentem
quando estão na PçAL, a maioria dos participantes mencionou sentir-se feliz (18)
e relaxado/a (9), indicando sentimentos positivos relacionados ao lugar.
Sentimentos negativos também foram mencionados como insegurança (4) e
ansiedade, desconforto ou necessidade de constante atenção (1 cada). A
maioria avalia o lugar como bom (18) ou muito bom (10), embora 2 o considerem
ruim.
Quanto aos elementos/aspectos positivos da PçAL, o item mais citado foi
“ter academia” (17) seguido por “ter boa localização e acesso” (9), “ser local de
encontro e animado” (7) e “ser agradável” (7). Os maiores problemas percebidos
foram a sujeira e a manutenção precárias (ambos com 11 indicações), e a falta
de segurança (10). Ao avaliarem alguns itens do ambiente (escala de 1 a 5), os
entrevistados deram melhores notas à quadra, à academia e à vizinhança (4,0
cada), estando os piores scores relacionados à limpeza/manutenção e à beleza
(ambos com 2,6) e aos bancos (2,2). Agrupadas em categorias, as sugestões de
melhoria

citadas

pelos

usuários

ressaltaram

sua

preocupação

com:

manutenção/limpeza (28), segurança (27), necessidade de reformas como
pintura

e

modernização

paisagismo/arborização (13).

das

estruturas

(18)

e

melhoria

do
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5.1.4 Conclusão do estudo
Morfologicamente a PçAL possui grande potencial para atrair e manter
usuários, em função de uma série de elementos que a caracterizam como:
presença em seu entorno de usos diversos (residencial, comercial e serviços);
vias do entorno e do raio de influência que favorecem o fluxo de veículos e de
pessoas; existência de portas e janelas dos edifícios que se abrem para o espaço
público e possibilitam a relação entre esses ambientes; a qualidade do mobiliário
e equipamentos urbanos que contribuem para prática de diversas atividades,
elementos sentáveis variados e em boa quantidade. Esses componentes
contribuem para que no local se desenvolva uma grande diversidade de
atividades, embora a densidade de usuários seja baixa.
A presença residencial é interessante para o uso, intensificado pelos
moradores, o que possibilita a presença de indivíduos em períodos distintos do
horário comercial e amplia sua sensação de segurança. A microeconomia local
(comércio e serviços) aumenta as possibilidades do movimento de pedestres e
veículos na área, contribuindo com a circulação de pessoas que estejam apenas
de passagem, também incentivada pela existência de PGTs no raio de influência.
Entretanto, o período de funcionamento dos imóveis não residenciais
(majoritariamente pela manhã e a tarde), não parece influenciar a permanência
na praça ou atenuar a sensação de insegurança percebida pelos usuários,
conforme comentado nas entrevistas.
As características das vias existentes atuam de maneira diferenciada na
presença de pessoas na área: as localizadas no raio de influência alteram
notadamente o tráfego de veículos e de visitantes, enquanto as do entorno
imediato têm relação com o movimento de pedestres e moradores. O fluxo
moderado nas vias mais próximas da praça influencia a sensação de conforto
(sonoro, atmosférico e visual) e de segurança contra acidentes, em particular
com crianças, idosos ou PDs. Entretanto, esses aspectos não foram
especificamente mencionados pelos usuários, tampouco seus efeitos.
O sentimento de insegurança foi um dos principais problemas citados,
embora a literatura reconheça que certos elementos da morfologia do entorno
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(como uso misto do solo, a presença de portas, janelas e de fronteiras suaves,
as características das vias e a existência de PGTs) podem minimizar essa
sensação, esses itens praticamente não foram reconhecidos pelos usuários, e
não parecem influenciar na redução da percepção de perigo. Nesse caso, as
entrevistas indicam que ações direcionadas ao ambiente em si, como ronda
policial ou a inserção de cabine policial poderiam mostrar-se eficientes.
Além dessas ações específicas, a limpeza/conservação e a iluminação
eficiente do local também seriam eficazes, itens que segundo os entrevistados
precisam ser melhorados, pois o estado de conservação em que se encontra
confere ao local uma imagem de lugar abandonado e, portanto inseguro.
Os mapeamentos e as entrevistas mostraram que as atividades de
permanência desenvolvidas na praça estão relacionadas mais com as suas
características

espaciais

(notadamente

oferta

de

equipamentos

e

sombreamento), condição que se reflete em ações como jogar/brincar (presença
de uma quadra poliesportiva e de playgrounds), fazer atividade física (existência
de uma ATI) e conversar/namorar (presença de elementos sentáveis). Por sua
vez, as funções de circulação, que se vincularam majoritariamente às funções
não residenciais presentes na proximidade, pois a atividade “estar de passagem”
ocorre durante todo o dia, evidenciando que a praça está em uma área de boa
acessibilidade na malha urbana.
Portanto, o uso mostra o funcionamento da PçAL tanto como destino quanto
como local de deslocamento. Para ambas as funções, salienta-se a relevância
dos espaços para sentar, que, em sua variedade, diversidade e localização
funcionam como atratores e possibilitam a permanência (mesmo breve) dos
usuários, especialmente quando inseridos próximos à ATI, aos playgrounds e à
quadra poliesportiva, (como aferido no mapeamento). Embora os bancos não
tenham sido bem avaliados pelos usuários (nota baixa), ainda assim acomodam
uma parcela relevante de usuários para ler, contemplar, descansar, dormir e
conversar/namorar, o que também reforçou a importância da combinação entre
local para sentar e sombra.
Não foram vistos usuários com necessidades especiais na PçAL o que indica
que, embora a acessibilidade das calçadas do entorno seja alta (mais de 60%
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delas são acessíveis), não há incentivos ao uso por essa população (mobiliário
e equipamentos urbanos adaptados à esse público, por exemplo).
De modo geral notou-se que a percepção dos usuários foca pontos
específicos do local, como limpeza/conservação, mobiliário, equipamentos
urbanos e segurança pública, omitindo elementos mais distantes (como
características das vias, presença de PGTs, tempo de uso dos imóveis nãoresidenciais) que aparentemente influenciaram pouco a escolha da praça como
local de uso. Mesmo com a percepção de problemas como limpeza e
conservação precárias e falta de segurança, o lugar é avaliado como muito bom
e bom, e as pessoas dizem sentirem-se felizes por ali estar, sugerindo que sua
escolha por usar o espaço, se relaciona a: sua localização na malha urbana
(próxima a usos residenciais, comerciais e de serviço), sombreamento e
mobiliário e equipamentos urbanos presentes (como a ATI e a quadra).

5.2. ESTUDO DE CASO II - PRAÇA VARELA BARCA

A praça Varela Barca está situada no bairro Ponta Negra, no conjunto de
mesmo nome, cuja história se iniciou em 1975 quando o Instituto de Orientação
às Cooperativas Habitacionais do Rio Grande do Norte (INOCOOP-RN) adquiriu
130 hectares para a construção de unidades habitacionais, iniciada em 1978 com
financiamento do BANORTE Crédito Imobiliário S/A (Figura 16). Os limites do
bairro foram estabelecidos em 1993.
Figura 16- Conjunto Ponta Negra, Natal/RN, na década de 1980.

Fonte: http://tokdehistoria.com.br/2013/10/03/401-fotos-antigas-de-natal/
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O conjunto Ponta Negra tem cerca de 24.013 residentes e possui sete
praças públicas, dentre elas a Praça Varela Barca (PçVB), que, mesmo prevista
desde o parcelamento só foi urbanizada em 2007. Segundo relatos informais de
moradores antigos, anteriormente o local era apenas um retângulo com
caminhos informais pavimentados e alguns bancos, sem qualquer outro
equipamento ou mobiliário.
A área da PçVB é de 9.159 m2, formato retangular, contando com quadra
poliesportiva, playgrounds, bancos em madeira e ferro galvanizado, telefone
público, lixeiras e postes de iluminação. A reforma trouxe a acessibilidade ao
espaço, com a colocação de rampas de acesso e piso tátil. A praça apresenta
desníveis em seu terreno e tratamento paisagístico com árvores de médio e
grande portes, além de arbustos e forração em grama (Figura 17).
Figura 17- PçVB- Planta baixa e de localização esquemáticas.

Fonte: a autora (2014).
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5.2.1 Propriedades espaciais
Nesse item são expostos os dados da análise morfológica, feita em três escalas
(Figura 18).

a) Escala do raio de influência de 500m
Na diversidade de turno de uso, o uso predominante é o residencial, com
a presença de conjuntos habitacionais verticais e horizontais. Além delas, o
entorno é também permeado por atividades comerciais, de prestação de serviço,
institucionais, religiosos e hoteleiros, que funcionam em sua maioria em dois
períodos do dia (6,51% do total) e apenas 0,30% trabalham em três turnos,
condição muito abaixo do índice considerado como ideal (mais de 20% dos
imóveis funcionando em três turnos), o que torna a área com pouca diversidade
no tempo de uso, sendo pouco favorável à vitalidade.
Em relação à ocorrência de Polos Geradores de Tráfego - PGTs existem
15 empreendimentos com essa configuração, representados por restaurantes,
escolas, condomínios e igrejas o que caracteriza uma alta quantidade de PGTs,
o que é favorável à vitalidade.
Na caracterização da vias, nesse entorno embora predominem eixos
viários locais, há a presença de duas vias coletoras a R. Praia de Genipabu e R.
Praia de Tibau, ambas vias longas e por onde passam linhas de ônibus e
transportes alternativos, além do fluxo de veículos de passeio. Admite-se
estarmos diante de uma área com potencial de circulação baixo, em função da
existência de 2 vias coletoras, o que é pouco favorável à vitalidade.

b) Escala do entorno imediato
O entorno imediato é caracterizado pelo uso do solo residencial, mas
constata-se como atividade cotidiana a presença de um mercadinho e uma
venda de bolos; como atividades eventuais têm-se o salão de beleza; como
atividade opcional a prestação de serviço em antenas. Essa distribuição de
atividades que contém usos cotidianos, eventuais e opcionais, nos leva a
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considerar que o entorno apresenta uma alta diversidade no uso do solo,
condição favorável à vitalidade.
Quanto à caracterização das vias, dentre as ruas circunvizinhas três
apresentam trânsito pouco intenso, sem fluxo de linhas de ônibus e de
transportes alternativos. No entanto, pela R. Praia Jardim de Alá passam três
linhas de ônibus e duas de transporte alternativo. Como não há nenhuma via
coletora contornando o ambiente, e considerando a escala de averiguação,
constata-se que se trata de um ambiente com poucas vias de grande circulação,
sendo pouco favorável à vitalidade.
Levando-se em conta que a maioria os trechos de calçadas na área
apresenta problemas, o entorno é pouco acessível na área analisada (pouco
favorável à vitalidade).
A diversidade dos turnos de funcionamento das atividades não
residenciais é baixa pois a maior parte deles funciona em dois períodos do dia
(mercadinho, salão de beleza, venda de água mineral), havendo somente um
que funciona em três períodos (bar), situação pouco favorável à vitalidade.
No entorno a presença de fronteiras suaves é irrisória, encontrada em
apenas dois imóveis não residenciais: o mercadinho com colocação de mesas e
cadeiras na calcada e a venda de água mineral, com a colocação de expositores
na calçada. Em vista desse quadro, constata-se que o entorno apresenta uma
presença mediana de fronteiras suaves, sendo razoavelmente favorável à
vitalidade.
Quanto à presença de portas e janelas, 21,6% dos imóveis está na
categoria I (com muros cegos), representando uma composição que
elimina/dificulta o contato entre o espaço público e o privado. Já a categoria IV
(porta/portão e janela) é vista especialmente em imóveis não residenciais e
aparecem em 5,4% edifícios, e em apenas 1,35% têm-se a categoria IV
portas/portões e janelas que se abrem para o espaço público considerada a mais
indicada. Diante disso têm-se um entorno com poucas portas e janelas, algo que
é pouco favorável à vitalidade.

103

c) Escala do ambiente
O mobiliário e equipamentos urbanos mostram-se limitados em termos de
variedade. Só existe um tipo de banco, de lixeira, de poste de iluminação artificial
e de brinquedo infantil. A conservação dos elementos é razoável, contudo notase que algumas lixeiras, brinquedos infantis e bancos estão depredados. De uma
maneira geral, os itens de mobiliário e equip. urbanos estão em boa qualidade,
já que a maior parte está limpa e conservada, condição favorável à vitalidade.
A mancha arbórea existente na PçVB mostra uma quantidade importante
de árvores de grande e médio porte, as quais oferecem sombra à uma grande
porção do ambiente. Diante dessa situação, entende-se que o local tem sua
arborização na categoria I, na qual copas das árvores se tocando, formando um
dossel na maior parte da praça (favorável à vitalidade). Os elementos
compositivos são vistos nos canteiros que compõem o lugar, formados por raros
arbustos e gramíneas, mas sem manutenção. Com essa configuração têm-se
um paisagismo na categoria II (canteiros gramados sem outros componentes
paisagísticos), condição razoavelmente favorável à vitalidade.
Os elementos sentáveis são principalmente formais, como bancos de
madeira e ferro, bancos de concreto e arquibancada, que estão em bom estado
de conservação e limpeza. Apesar da variedade de elementos sentáveis ser
baixa, sua quantidade é boa (totalizando cerca de 65m lineares), o que indica
boa qualidade nesse item, condição favorável à vitalidade.
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Figura 18- PçVB- Síntese da análise morfológica.

5.2.2 O uso
Para a realização dos mapeamentos a planta-baixa esquemática da PçVB
foi seccionada em três setores (Figura 19): 1) academia; 2) playground e 3)
quadra poliesportiva.

Figura 19- PçVB- Planta-baixa esquemática com setores

Fonte: a autora (2014).
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O mapeamento desenvolvido na quarta-feira mostrou que 123 pessoas
transitaram pela área, das quais 52 estavam de passagem. Atividades de
permanência como jogar/brincar, como conversar/namorar foram as que mais
atraíram usuários (respectivamente 30 e 19). Mais de um terço dos visitantes
(50) eram homens e 30 eram crianças. Nesse dia, o maior uso aconteceu no
período da tarde (52) e noite (33); às 6 h foi registrado o menor público (16). O
setor 1 (área que ladeia a R. Jardim de Alá, com pequeno comércio e com fluxo
de veículos) foi o mais procurado (60 usuários). Mesmo com a presença da
quadra poliesportiva, o setor 3 foi o menos utilizado (19). Diante disso, enfatizase a importância do setor 1 para atividades de circulação (passagem) e
permanência, e o setor 3 para atividades estacionárias (brincar/jogar),
relacionado à quadra poliesportiva e à existência de um programa educacional
para as crianças que funciona em dias da semana à tarde/noite (Figura 20).
Figura 20- PçVB- Quantidade de usuários mapeados na quarta-feira.

Fonte: a autora (2014).

O sábado foi o dia com maior quantidade de usuários (127), embora
aproximadamente a metade das pessoas estivessem de passagem pelo lugar
(63), dentre as atividades de permanência, jogar/brincar foi a mais exercida (30)
assim como conversar/namorar (22). O horário das 19h foi o mais requisitado
(33) e jogar/brincar foi a ação mais observada (16). Nesse dia os setores 3 e 1
foram o mais utilizado (49) tanto quanto o setor 1 (48) com os bancos que se
voltam aos comércios e à rua mais movimentada do entorno. O mapeamento

106

evidenciou que os homens são aqueles que mais visitaram o lugar (88) (Figura
21).
Figura 21- PçVB- Quantidade de usuários no sábado.

Fonte: a autora (2014)

No domingo, o mapeamento computou o menor público dos três dias (73),
quando mais da metade dos indivíduos estava de passagem (41). As atividades
de permanência mais registradas foram: jogar/brincar (13) e conversar/namorar
(10). Nesse dia, o local foi utilizado principalmente pelo público masculino (51) e
foram registradas poucas crianças (9). O horário de maior uso foi o das 17h (26).
As áreas mais utilizadas foram os bancos do setor 1 (31), principalmente pela
proximidade com os comércios locais, a maioria dos usuários é de clientes. A
quadra e a arquibancada do setor 3 também foram bastante utilizadas (22),
reforçando a importância desses elementos para a vitalidade (Figura 22).
Figura 22- PçVB - Quantidade de usuários no domingo.

Fonte: a autora (2014).
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Essas informações possibilitaram avaliar o desempenho do local de
acordo com a escala proposta da seguinte maneira:
- Em relação à diversidade de atividades: o local apresenta alta diversidade de
funções, sendo registradas atividades de passagem e mais oito outros tipos de
atividades de permanência (jogar/brincar, comer/beber, conversar/namorar,
passear com pessoa/animal, sentar, contemplar) (Figura 23), situação favorável
à vitalidade.
- Em relação à densidade de uso: A PçVB possui 9.688 m2 e a quantidade
máxima de usuários registrada foi de 33 pessoas (sábado resulta em uma área
de 293 m2 por pessoa, indicando que o local possui uma densidade de uso
bastante baixa o que contribui pouco para sua vitalidade (Figura 23), o que é
pouco favorável à vitalidade.
Figura 23- PçVB- Escala de averiguação dos itens comportamentais.

Fonte: a autora (2014).

5.2.3 A percepção do usuário
Na amostra de 30 usuários entrevistados, a maior parte foi de homens
(21/30), com faixa etária predominante entre 41 e 50 anos (13/30) e que residiam
no bairro (17/30). A escolaridade mais registrada foi ensino médio (14/30) e o
estado civil, casados (13/30).
Para averiguar a representação da praça na percepção dos usuários,
pediu-se que os mesmos sugerissem três palavras relativas ao espaço. A maior
parte das respostas foi relacionada com termos positivos, como o local ser
agradável, bonito, espaçoso e possibilitar momentos de lazer e recreação (53).
Apenas para um indivíduo o local representa insegurança. Quanto ao que acham
da praça, as respostas notadamente enfatizaram os aspectos de agradabilidade
e lazer, mas, também mostram a importância da manutenção.
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Em ternos de frequência a maioria mencionou visitar a praça entre 3 e 5
vezes/semana (20) indicando envolvimento com o lugar. Os horários de visitação
estão relacionados, dentre outros aspectos, com as atividades praticadas.
Notou-se que o início da manhã foi o mais citado pelos usuários (12), seguido do
início da noite (8). Nesses momentos a maioria dos usuários permanece na
praça entre 31minutos e 1 hora (19). Para esses usuários, a praça é
principalmente local de lazer e interação social, possibilitando jogos, brincadeiras
e atividades físicas para a maior parte dos entrevistados (21), além da conversa,
namoro e encontro com amigos (11), existindo também aqueles que vão ao
ambiente para comer/beber (6). Para os entrevistados o público que mais utiliza
o local são as crianças (23) e os jovens (18).
Os relatos mostraram que a interação social entre estranhos é percebida
com certa reserva pelos indivíduos, pois um terço dos indivíduos afirmou
sentirem-se indiferentes em relação às pessoas que frequentam a praça. Para
17 essas pessoas grande parte dos usuários são inconvenientes, contudo
também podem ser legais ou alegres (20). Já em relação à companhia para
visitar a PçVB, os relatos mostraram que os indivíduos vão sozinhos (17), com
adultos (esposa, namorada, amigo) ou com animais de estimação (9 pessoas no
total).
Para esses usuários, o ambiente sucinta sentimentos positivos, já que 18
afirmaram sentirem-se felizes ou incluídos e metade sente-se relaxada, havendo
ainda aqueles que afirmaram sentir-se atentos no lugar (11).
Ao mencionar pontos positivos do lugar, a maioria expressiva (26) indicou
a boa localização e acesso que favorecem a visitação, e ainda a proximidade à
residência (17), a quadra e/ou campo (12), local de encontro animado (6) e ser
sombreada (4). No que se refere aos principais problemas do lugar, a sujeira (28)
e a segurança (23) foram os aspectos mais relevantes, seguidos de não ser bem
frequentada (16), manutenção precária (10) e iluminação deficiente (9). A
avaliação do espaço mostrou a arborização como item melhor avaliado (média
4,9), seguido por pavimentação (4,8), vizinhança (4,7) e bancos (4). Foram
criticados: brinquedos (média 2,1), limpeza/conservação (1,4) e academia (1,0).
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No que se refere ao que precisa ser feito para tornar a PÇVB melhor, os
usuários citaram itens relativos ao ambiente em si, como colocação de ATI (14),
melhoria da qualidade dos brinquedos (12), aumento da segurança (24), mais
limpeza e conservação (22) e maior cuidado com o paisagismo (17).

5.2.4 Conclusão do estudo
A PçVB apresenta características físicas em seu ambiente e em seu
entorno que isoladamente ou quando relacionadas contribuem favoravelmente
para seu uso.
A análise do raio de influência revelou que a presença de PGTs e as
características das via, avaliadas como ideais, incidem sobre a vitalidade de
maneira restrita, favorecem o tráfego de pessoas e as possibilidades de
reconhecimento e apropriação espacial da praça. No entanto, a presença desses
elementos não foi verbalizada pelos usuários, sugerindo que eles não se dão
conta de sua existência ou relevância. A localização do ambiente propicia o
movimento de pessoas, tanto de moradores quando de visitantes, em seu
entorno passa transporte público coletivo e existem imóveis comerciais.
Em relação ao entorno imediato, nota-se a importância das atividades que
apoiam alguns usos realizados na praça, como comer/beber, encontrar e
conversar com amigos e namorar, havendo nesse caso uma relação direta entre
a morfologia do ambiente (espaço sombreado, pavimentado e com bancos) e as
atividades existentes (venda de comida e bebida), como ficou claro no
mapeamento e nas entrevistas.
Boa parte dos entrevistados reconhece a importância do uso comercial do
entorno, principalmente do pequeno mercado que utiliza mesas situadas sob as
copas das árvores da praça. Para eles o uso da praça está atrelado à degustação
de bebidas e comidas, ao sombreamento e à conversa com amigos,
confirmando-se como um ambiente agradável e confortável.
Ainda em relação às características do entorno, a função residencial
contribui para a presença de pessoas, a maior parte dos usuários residentes no
bairro. Quanto a isso, pode-se cogitar também que, embora circulem linhas de
transporte coletivo por uma das ruas que delimitam o lugar, a influência da praça
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se restringe ao bairro, como se os seus atrativos pouco atraíssem pessoas de
locais mais distantes (ou não as atraem). Mesmo que o uso residencial
pressuponha a presença de muitas portas e janelas, favorecendo a sensação de
segurança, isso foi pouco constatado e os usuários aparentemente não as
percebem, pois o “medo” por estar no espaço público mostrou-se uma das
principais objeções à utilização da praça, talvez por ser difícil visualizá-la
totalmente, em função de sua grande largura.
As características das vias do entorno imediato, com fluxo de veículos
restrito, atua positivamente no acesso ao ambiente e no seu conforto. Como tal
aspecto não foi verbalizado pelos usuários, resta questionarmos se ele pouco
influencia suas escolhas ou se seus efeitos são inconscientes.
O mapeamento e as entrevistas no local mostraram que as atividades
ocorrem de acordo com suas características e também em função das do uso do
solo no entorno. Assim, jogar/brincar acontece em função da existência de uma
quadra poliesportiva e de dois grupos de brinquedos infantis, assim como
caminhar/fazer exercício é vista pela qualidade do pavimento existente e
comer/beber pela presença de uma arborização imponente e do uso comercial
do entorno. A quadra poliesportiva é um importante elemento para a vitalidade
da PçVB. Sua localização centralizada, seu bom estado de conservação e sua
iluminação favorecem o uso do lugar, especialmente à tarde e à noite, assim
como a presença no raio de influência de escolas e residências, que
possivelmente disponibiliza uma demanda de potenciais usuários. A existência
de um programa social que se desenvolve cotidianamente é outro ponto positivo
favorecendo a presença de pessoas em determinados momentos, e também as
incentivando à praticarem outras funções como caminhar/realizar atividade física
e conversar/namorar.
Juntamente com a quadra, a existência de arborização de grande e médio
porte que gera sombreamento também torna o local mais interessante ao uso, o
que é reforçada pelos bancos do setor 1 (o mais sombreado) ambos
mencionados pelos entrevistados. Assim a vegetação, relacionada à existência
de bancos bem conservados mostra-se um importante indutor de uso do lugar e,
contribuem positivamente para a vitalidade.

111

Em geral, os elementos que compõem o ambiente são mais facilmente
percebidos pelos usuários, para os quais o uso da praça apresenta ter pouca ou
nenhuma relação com o que está além dos seus limites físicos e cuja
preocupação dos indivíduos recaiu principalmente com os elementos do espaço
em si, como seu estado de conservação, insegurança e estética. Quanto aos
demais elementos da composição espacial que foram investigados (como as
características das vias, a diversidade no tempo de uso, a presença de PGTs),
os indivíduos referem-se indiretamente à sua existência, descritos como
qualidades do lugar em diálogos que enfatizam a boa localização e fácil acesso
ao local.

5.3. ESTUDO DE CASO III - PRAÇA LUIZ RAIMUNDO DE SOUZA – PçLR
A PçLR está localizada no bairro da Praia do Meio, na região
administrativa leste da capital potiguar. De acordo com Cascudo (1999), o nome
inicial do bairro era Praia do Morcego e consistia em uma vila de pescadores
descoberta pelas elites potiguares nas décadas de 1910 e 1920 (Figura 8.1). O
bairro foi instituído em 1993 pela lei 4.328, com área de 48,92 ha e população
de 3.878 moradores (NATAL, 2013). De acordo com a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB, 2009) a Praia do Meio possui quatro
praças públicas, dentre elas a PçLR (Figura 24).
Figura 24- Imagens antigas do bairro da Praia do Meio.

Fonte: http://tokdehistoria.com.br/2013/10/03/401-fotos-antigas-de-natal/

A praça está localizada na porção central do bairro e apresenta uma área
de 1.793m2. Não há uma data precisa de seu surgimento, contudo já constava
nos mapas do bairro desde a década de1960. De acordo com a SEMURB em
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fevereiro de 2014 a praça passou por reformas e, embora seus bancos não
tenham sido recolocados, existem muretas de aproximadamente 40cm de altura
que são utilizadas para sentar (Figura 25). A PçLR contém quadra poliesportiva,
academia de ginástica de concreto, playground, quiosque, ponto de ônibus. Seu
estado de conservação do ambiente é razoável, mas constatou-se a presença
de lixo. A iluminação é feita por um único poste alto e pelos refletores da quadra
(quando em funcionamento).
Figura 25 - PçLR – Planta baixa e de localização esquemáticas.

Fonte: a autora (2014).

5. 3.1 Propriedades espaciais
A análise morfológica da PçLR, em três escalas, é graficamente
sintetizada pela Figura 26.

a) Escala do raio de influência de 500m
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O uso residencial é predominante, contudo, outras atividades foram
registradas, pois a área bem próxima ao calçadão litorâneo, em um bairro com
a presença de atividades voltadas ao turismo, como hotéis, pousadas,
restaurantes e lojas. Nesse raio de influência vê-se que mais de 87,42% dos
imóveis são de uso residencial e apenas 4, 53% representam atividades não
comerciais que funcionam por três períodos do dia. Segundo a escala adotada
que considera a presença de até 20% de imóveis na categoria III (funcionando
em três períodos do dia) representa uma área com pouca diversidade no tempo
de uso, sendo pouco favorável à vitalidade.

No entorno da PçLR há 13 PGTs

com o potencial de influenciar o fluxo de pedestres e veículos na área, dentre os
quais hospitais, hotéis, restaurantes, edifícios comerciais e condomínios
residenciais. Logo, se trata de uma área com alta presença de PGTs, sendo
favorável à vitalidade.
Nas características das vias têm-se nesse entorno rotas que se
configuram como vias estruturais, coletoras e locais. Dentre as mais acessíveis
estão a Av. Nilo Peçanha e a Av. Pres. Café Filho, definidas como vias estruturais
e que articulam o fluxo com as vias coletoras (Av. Miramar e R. do Areal), o que
caracteriza a área como tendo alto potencial de circulação, sendo razoavelmente
favorável à vitalidade.

b) Escala do entorno imediato
A vizinhança da praça possui como atividade cotidiana uma padaria e um
pequeno mercado/padaria. Como atividades eventuais há uma igreja e um
bar/restaurante. A loja de materiais de construção, que também faz parte desse
entorno, configura-se como uma atividade opcional.Com essa distribuição de
atividades, vê-se que o entorno apresenta uma alta diversidade no uso do solo,
o que é favorável à vitalidade.
Quanto às características das vias, a PçLR é delimitada pelas ruas
Feliciano Dias, Monte Carlos, Pedro Afonso e Vila São Geraldo. Com exceção
da última, o tráfego nessas vias é intenso embora estejam rotuladas como vias
locais, especialmente na R. Pedro Afonso (a aproximadamente 250m da praça),
que vem do centro da cidade e faz ligação com a praia que dá nome ao bairro,
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pela qual circulam 8 linhas de ônibus (SEMSUR,2009). Diante desse cenário,
estamos em um ambiente com poucas vias de grande circulação, situação pouco
favorável à vitalidade.
Na caracterização das calçadas, o item segurança (sinalização horizontal
e travessias sinalizadas) não foi encontrado na maior parte das calçadas (3 de
um total de 4 calçadas) e em apenas uma não há desníveis acima de 15cm. A
ocorrência de barreiras arquitetônicas foi presenciada em todos os trechos e
percebe-se a existência de rampas, escadarias e gradis na faixa de serviço da
calçada. Além disso, a presença de postes de iluminação reduz a largura útil das
calçadas tornando-se mais uma barreira que dificulta o trânsito das pessoas e o
acesso ao espaço público. Como todas as calçadas na área apresentam
problemas que interferem na acessibilidade dos indivíduos, esse entorno é
pouco acessível, logo pouco favorável à vitalidade.
Quanto aos turnos de uso na PçLR, a diversidade temporal das atividades
não residenciais é baixa, pois apenas um estabelecimento comercial está na
categoria III (o bar/restaurante funcionando nos três períodos, entre 10 e 22h), e
os demais funcionam apenas um período (a igreja) ou dois (pequeno mercado).
Com essa condição o local é pouco favorável à vitalidade.
No entorno da PçLR as fronteiras suaves quase inexistem, restringindose às mesas do bar/restaurante (locadas na calçada frontal). Portanto, entendese que a ocorrência desse atributo na área é baixa, condição pouco favorável à
vitalidade. Quanto à presença de portas e janelas, a grande maioria dos edifícios
(59%) é da categoria II (imóvel com porta/portão e janela), não sendo registrados
imóveis da categoria I (muro cego) e havendo apenas 11,4% da categoria II
(muro com porta/portão). Assim, trata-se de um ambiente com muitas portas e
janelas, o que é favorável à vitalidade.

c) Escala do Ambiente
Quanto ao mobiliário e equipamentos urbanos, a PçLR dispõe de quadra
poliesportiva em bom estado de conservação, playground deteriorado, academia
de concreto, quiosque de venda de bebida/comida e abrigo de ônibus. A
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iluminação noturna é feita por um poste petalado alto e pelos refletores da
quadra. Com essa situação, entende-se que sua qualidade é apenas razoável,
com parte dos elementos limpos e conservados, e parte necessitando de
cuidados, situação que favorece parcialmente a vitalidade.
A arborização aparece predominantemente na área marginal a R. Monte
Carlos com árvores de médio e grande porte que incidem sobre parte do passeio,
do quiosque e do playground. Do lado oposto têm-se dois coqueiros próximos à
quadra poliesportiva. Com essa conformação têm-se uma praça com
arborização categoria II, na qual as copas de algumas árvores apenas se tocam
e/ou a maior parte das árvores apresentam copas isoladas, sendo algo pouco
favorável à vitalidade. O conjunto de canteiros existentes mostrou-se carente de
manutenção, com a grama e os exemplares arbustivos deteriorados ou
inexistentes. Com essa situação a praça tem seus elementos compositivos
pouco explorados, com uma condição pouco favorável à vitalidade.
Quanto aos elementos sentáveis há um banco de concreto do ponto de
ônibus, mas o local dispõe de elementos sentáveis informais, muretas que
delimitam os canteiros e o playground, que estão em bom estado de
conservação e limpeza. Não existe variedade dos espaços sentáveis. Diante
dessa condição o têm-se algo pouco favorável à vitalidade.
Essa síntese mostra que os itens relativos ao raio de influência e ao
ambiente em si são os mais deficitários, já que todos foram classificados como
negativos/ruins. Poucos aspectos foram avaliado como favoráveis, notadamente
aqueles que referem-se ao entorno imediato. Nenhum item do ambiente em si
teve um desempenho considerado favorável à vitalidade.
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Figura 26- PçLR- Síntese da análise morfológica.

5.3.2. O uso
A planta-baixa da PçLR foi dividida em cinco setores (Figura 27): 1)
quiosque; 2) playground; 3) quadra poliesportiva; 4) ponto de ônibus e 5) ATI.
Figura 27- PçLR - Planta-baixa esquemática com setores.

Fonte: a autora (2014).
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Na quarta-feira foram registradas 103 pessoas circulando no espaço, 16
estavam de passagem e 6 esperavam transporte coletivo. As demais atividades
foram

classificadas

como

de

permanência

(81):

atividade

física,

conversar/namorar e jogar/brincar (17). A praça é bastante utilizada
especialmente á tarde e à noite, sendo o horário noturno o que mais recebeu
visitantes, e o início da manhã (6h) o que menos registrou-se usuários. Devido à
presença de um ponto de ônibus foi registrada uma grande quantidade de
pessoas apenas de passagem ou à espera do transporte coletivo. Além do setor
4 (ponto de ônibus), a quadra também foi bastante requisitada (setor 3),
indicando sua importância para o uso do espaço. É notável o uso do setor 2
(playground) para atividades de permanência (como conversar/namorar e
jogar/brincar), especialmente pela existência de árvores que promovem
sombreamento à área (Figura 28).
Figura 28- PçLR- Quantidade de usuários mapeados na quarta-feira.

Fonte: a autora (2014).

No sábado foi observada uma diversidade superior de atividades e um
número maior de visitantes, sendo registrados 113 usuários, dos quais 48
estavam de passagem e 12 esperavam ônibus. Outros usos foram computados
como trabalhar (5), sentar/contemplar (3), comer/beber (15) e jogar/brincar (22).
Nesse dia o setor 4 foi o que mais recebeu usuários e o horário das 19h contou
com a maior quantidade de visitantes que jogavam/brincavam. A existência de
um quiosque de venda de comidas e bebidas favorece a permanência dos
usuários, juntamente com a quadra (que nesse dia atendeu muitas crianças)
(Figura 29).
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Figura 29 -PçLR- Quantidade de usuários no sábado.

Fonte: a autora (2014).

No domingo o lugar recebeu 108 pessoas, a maior parte nos horários da
tarde (45) e da noite (39). Estar de passagem foi a atividade mais registrada (43),
seguida de jogar/brincar (28). Nesse dia mais homens (43) estiveram no local,
seguido das mulheres (33). Notou-se que para o público infantil a praça é um
espaço de jogos e brincadeiras, para os adultos atende prioritariamente à função
de passagem, embora alguns ainda conversem ou comam/bebam no local. Os
setores 3 e 4 foram os mais requisitados, sendo computadas as funções de estar
de passagem e jogar/brincar com maior número de usuários. O setor 5 foi o
menos utilizado especialmente no horário das 8h no qual não foram registrados
quaisquer usuários na área (Figura 30).

Figura 30- PçLR- Quantidade de usuários no domingo.

Fonte: a autora (2014).
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Esses dados nos levam a avaliar o desempenho do local da seguinte
maneira segundo a escala proposta:
- Em relação à variedade das atividades: o local apresenta alta diversidade de
atividades, já que foram registradas atividades de passagem como estar de
passagem e esperar ônibus e mais sete outros tipos de atividades de
permanência (Figura 31) como, jogar/brincar, comer/beber, conversar/namorar,
passear com pessoa/animal, contemplar, condição favorável à vitalidade.
- Em relação à densidade de uso: a praça possui 1.793m2 e a quantidade
máxima de usuários registrada foi de 58 (no sábado às 19h), resultando em uma
área de 30,91m2/pessoa, o que indica que o local possui uma densidade de uso
mediana (Figura 31), o que é razoavelmente favorável à vitalidade.
Figura 31- PçLR- Escala de averiguação dos itens comportamentais

Fonte: a autora (2014).

5.3.3 A percepção dos usuários
De um total de 30 pessoas, foram entrevistadas 16 mulheres. A faixa
etária dos participantes ficou principalmente entre 19 e 30 anos (12/30), havendo
poucas pessoas com mais de 51 anos (04/30). A maioria tanto residia no bairro
(17/30) como trabalhava nele (26/30). Grande parte afirmou ter entre 1 e 2 filhos
(19/30) e era solteira (16/30) ou casada (11/30). Para esta população, as três
primeiras palavras que surgem na mente ao pensar na praça foram
“abandonada” (32), seguida por “lazer” (25). Nota-se que mesmo percebendo o
lugar como abandonado, ele é considerado importante para a prática do lazer
sob o ponto de vista desses indivíduos.
Ao comentarem o que acham da praça, surgiram discursos que ilustram
o envolvimento das pessoas com o ambiente, evidenciando sua importância
como espaço de convívio. As respostas enfatizaram principalmente a
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necessidade de conservação, manutenção, limpeza e segurança da área (15).
Contudo, ainda houve aqueles que consideram o lugar bom (8), assim como
indivíduos que acham o local razoável ou pouco se importam com o local (12).
A maior parte das pessoas visita o ambiente todos os dias da semana,
inclusive aos sábados e domingos (12). Contudo, houve uma quantidade
importante que afirmou utilizar o espaço raramente (7) ou apenas no sábado e
no domingo (4). Os horários preferidos pelas pessoas para visitação são o
meio/final da tarde (12) e o início da noite (11) não havendo qualquer menção
em utilizá-la no meio do dia. Estas escolhas podem estar relacionadas ao
trabalho ou estudo durante o dia, mas, também, podem ter relação com suas
características físicas (pouca arborização) que inibem seu uso em horários de
grande incidência solar devido à ausência de sombra.
Muitas atividades desenvolvidas foram citadas pelos respondentes, tanto
que

exigem

permanência,

como

conversar/encontrar amigos

(17) ou

jogar/brincar/fazer atividade física (8) quanto mais passageiras, como só
deslocar-se (7). Para a maioria das pessoas entrevistadas, quem mais visita a
praça são os jovens (23) e as crianças (12), sendo o público idoso o menos
citado (2).
Na PçLR há um número importante de pessoas acompanhadas de
crianças, como filhos ou netos (16), e adultos com namorado/a, esposa/marido,
amigo/a (12). Apenas 6 costumam ir ao local sozinhos.

Grande parte dos

usuários se sente bem no lugar, citando sentimentos positivos como ficar feliz
(12), relaxado (7), animado (5) ou confortável (5). Contudo, também foram
registradas pessoas que sentem-se tristes (4), inseguras (2) ou atentas (3). Mais
da metade dos entrevistados afirmou que a praça é um local bom (16), embora
9 indivíduos a tenham avaliado como ruim.
A maior parcela dos usuários percebe os outros como indivíduos legais
(10), amigáveis (5) ou bons (5), embora alguns também identifiquem pessoas
inconvenientes (9), referindo-se especialmente à usuários de drogas.
Quanto aos itens que favorecem a permanência no lugar, a comodidade
de estar próximo à residência foi o mais citado (13) seguido de fácil localização
e acesso (10) e estar próximo a comércios (5), revelando a importância da
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maneira da inserção do espaço na malha urbana. Outras amenidades citadas
foram: ter brinquedo/quadra (6), ser local de encontro/animado (4) e ser
agradável (3), todas relacionadas ao ambiente em si. Já os principais problemas
apontados pelos usuários foram: limpeza (12), manutenção precária (16) e
segurança (10) além do local ser mal frequentado (2) e ser feio (1).
A seguir, o indivíduo deveria atribuir uma nota entre 1 (péssimo) e 5
(ótimo) aos 12 itens, sendo calculada a média simples ao final. Os resultados
mostraram a vizinhança (média: 3,6) como o elemento melhor avaliado, seguido
da quadra (média: 3,46) e da pavimentação do ambiente (média: 2,86). Os
pontos com pior avaliação foram: a academia e os bancos (ambos com média:
1,0). Por fim, quanto à sugestão de mudanças no local, os usuários enfatizaram
principalmente os elementos relacionados ao mobiliário e equipamentos
urbanos, como inserção de bancos (12), colocação de brinquedos infantis (9) e
de uma ATI (7), a segurança e a limpeza (9).

5.3.4 Conclusão do estudo
Com base nos resultados obtidos podemos aferir a importância da
morfologia e da configuração espacial da praça em sua apropriação. Em vista
das características físicas terem sido em sua maioria avaliadas como pouco
favoráveis entende-se que o lugar apresenta pouco potencial de uso, o que
poderia

interferir

em

sua

vitalidade.

No

entanto,

o

mapeamento

comportamental mostrou que o local é altamente utilizado e atende a uma
gama variada de atividades, o que leva a discutir quais são os elementos que
estão atuando positivamente nos padrões de uso desse espaço, tornando-o
vivo. Esses dados são reforçados pelos relatos das entrevistas ao indicarem
que trata-se de um bom lugar. Assim, cogita-se que a morfologia espacial
esteja agindo de maneira diferente na promoção da vitalidade dessa praça, ou
ainda, que possam existir outros aspectos adversos à sua composição física
atuando nos padrões de uso vislumbrados.
No raio de influência, por exemplo, o tráfego de veículos e pedestres é
favorecido pela ocorrência de ruas com um fluxo veicular mediano e alto que
relacionados com a existência de imóveis não residenciais e de muitos PGTs,
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incentivam o movimento de pessoas no entorno da praça em diferentes
horários do dia (especialmente em atividades de passagem) e a ampliam a
sensação de segurança.
Alguns elementos do entorno imediato, nomeados como favoráveis á
vitalidade, concorrem positivamente para que o lugar seja visitado, como a
presença do uso residencial e de muitas portas e janelas (que aumentam as
chances de relacionamento entre quem está no espaço público e quem está
no privado, servindo também à vigilância voluntária), atuando diretamente no
movimento de pessoas. No entanto, as pessoas não os mencionaram.
Em geral, a percepção dos indivíduos está relacionada principalmente
com os elementos morfológicos do lugar em si e com as possibilidades de uso
que eles propiciam, sejam para a realização de funções de passagem (como
esperar o transporte coletivo), seja de permanência (jogar/brincar e
comer/beber). Assim, a existência de um ponto de ônibus, de uma quadra
poliesportiva e de um quiosque de venda de comida e bebida mostram-se
como importantes atrativos do lugar e influenciam as formas de apropriação
espacial da praça, definem o tipo de público e os horários de maior visitação.
A percepção dos usuários apontou também as limitações do lugar em
atender à outras atividades ou a outros públicos. Assim, ainda que algumas
atividades cuja execução está atrelada à existência de determinados elementos
físicos tenham sido presenciadas ou relatas nas entrevistas (conversar/namorar,
jogar/brincar e sentar/contemplar), a carência de componentes como elementos
sentáveis, ATI e brinquedos infantis também foram mencionados, evidenciando
que a quantidade de visitantes poderia ser maior caso o ambiente estivesse
condizente com esses anseios.
Por sua vez, poucas áreas sombreadas interferem na utilização do lugar
em determinados horários do dia, na realização de atividades como
namorar/conversar, ler e na presença de idosos, por exemplo.
A percepção ambiental dos indivíduos se dá fundamentalmente em
relação aos elementos do espaço em si, em detrimento ao entorno ou ao raio de
influência. Os aspectos dessas escalas de análise são verbalizados pelos
indivíduos em uma intensidade variada, mostrando-se mais ativa quanto mais
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próximos estão ao objeto analisado, ou seja, os pontos positivos do lugar e seus
problemas aparecem em primeiro lugar no conjunto perceptivo dos indivíduos e
por último as peculiaridades do entorno imediato. As características do raio de
influência são citadas e surgem principalmente nas referências à localização
privilegiada do lugar (proximidade da residência, facilidade de acesso, uso do
solo do entorno, vizinhança) mostrando que as pessoas observam e valorizam
essas peculiaridades.
Quando se focalizam os elementos do ambiente em si, verifica-se que
aspectos como pouca limpeza e conservação, ausência de locais sentáveis, de
paisagismo trabalhado e da ATI são facilmente relatados, citados como
responsáveis pela não utilização do lugar.
Não foram vislumbrados indivíduos com necessidades especiais na
praça, o que deve-se à pouca acessibilidade das calçadas do entorno ou dos
elementos físicos da praça, que não estão direcionados à esse público.
Mesmo com os problemas citados na análise morfológica, a praça foi
avaliada como um bom local pela maior parte dos entrevistados (16), levando a
cogitar que as opções limitadas de espaços de lazer e recreação do bairro (4
praças) levam à sua apropriação, mesmo que a PçLR não esteja em situação
satisfatória. Os resultados das entrevistas e do mapeamento evidenciaram que
as pessoas têm consciência dos elementos ambientais que fazem parte de seu
cotidiano e que eles têm um peso em sua percepção e influenciam o uso mas
não chegam à determinar conscientemente as suas escolhas, havendo outros
elementos além daqueles relativos à sua morfologia espacial, os quais podem
ter ligação com as relações sociais e as memórias direcionadas ao lugar e ao
seu entorno.

6 UMA REFLEXÃO SOBRE OS INDICADORES DE VITALIDADE URBANA NAS
PRAÇAS DE NATAL

Essa discussão segue embasada na literatura de referência e nos estudos
empíricos selecionados, que forneceram as informações que alicerçaram as três
etapas da atividade empírica desenvolvida nos Estudos de Caso e resumida no
Quadro 11: análise morfológica (objeto físico), análise do uso (comportamento
observado) e percepção ambiental dos usuários (objeto subjetivo).
Em termos da localização a PçAL está em uma área mais integrada (próxima
ao centro integrador) enquanto as demais estão em áreas mais segregadas. Esse
padrão também é visto na simulação da escala local (a PçAL é a mais acessível, a
PçLR a menos integrada, e a PçVB está em condições medianas). Uma praça com
alta acessibilidade na malha urbana pode oferecer amplas possibilidades de interação
e utilização (enquanto alguns usuários passam, outros podem estar sentados,
conversar ou realizar atividades físicas), situação que propicia a presença de pessoas
com diferentes níveis sociais, faixas etárias ou interesses, favorecendo o contato entre
elas (HILLIER, HANSON, 1984; SABOYA, 2014).
A análise morfológica indicou que a PçAL apresenta maior potencial de uso do
que as demais (6 pontos analisados como favoráveis à vitalidade, 5 medianos e 2
pouco favoráveis), seguida pela PçVB, considerada regular (5 pontos favoráveis, 3
medianos e 5 pouco favoráveis). A PçLR mostrou menor potencial de uso (3 itens
favoráveis, 2 razoáveis e 8 pouco favoráveis). Obviamente, como em cada nível
analítico aconteceram variações nas classificações obtidas pelas três praças, os
resultados gerais são diferentes entre si, mesmo em situações nas quais a
qualificação em um item é semelhante. Isso comprova as indicações da literatura
quanto ao reduzido efeito isolado de um aspecto, sendo necessária a combinação de
vários elementos para que o movimento de pessoas realmente aconteça
(ALEXANDER et al, 1977; GEHL, 2006; HILLIER, 1986; WHYTE, 2009).
Na escala “raio de influência” (até 500m) todos os espaços apresentaram a
presença de PGTs como item favorável (marcado em azul). Além disso, em todas as
praças dois itens foram classificados de maneira semelhante: a) o item características
das vias foi avaliado como medianamente favorável (laranja); b) a presença de PGTs,
como favorável (azul). Isso indica que o entorno das praças está exercendo importante
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influência sobre o movimento de pessoas e veículos naqueles locais, o que é
referendado pela observação de muitas pessoas de passagem (que inferimos
representarem o ir-e-vir entre pontos do entorno). Apesar dessa constatação, nas
entrevistas os usuários pouco se referiram a esse entorno, denotando que ele é menos
óbvio em termos perceptivos, não se encontrando entre os principais motivos de suas
escolhas e necessidades espaciais.
Em relação à escala “entorno imediato” (quadras próximas), a PçAL também
obteve melhor desempenho, apresentando 3 itens bem avaliados (azul), enquanto a
PçLR mostrou 2 itens e a PçVB apenas 1. Nesse nível os aspectos relacionados à
diversidade do uso do solo e às características das vias tiveram classificação igual em
todos os casos (azul e amarelo, respectivamente), denotando que talvez estajam
relacionados. Nos demais itens (calçadas, turnos de uso, fronteiras suaves e
portas/janelas) o desempenho das praças foi diferenciado. Em termos da percepção
dos participantes, embora sejam mínimas as menções diretas a estes itens, seus
efeitos podem ser subentendidos, estando associados a comentários genéricos
relacionados à “boa localização” ou ao “fácil acesso” (aspectos avaliados
positivamente) e à “sensação de insegurança” (avaliações negativas).
No tocante à escala do “ambiente em si”, a praça que obteve os melhores
desempenhos foi a PçVB (3 itens favoráveis, e 1 mediano), seguida pela PçAL (2
favoráveis e 2 medianos) e a PçLR (todos os itens não favoráveis). Em termos
perceptivos, os usuários analisaram estes itens mais claramente que os anteriores,
quer ao serem investigados nominalmente, quer em perguntas genéricas (como a
indicação de pontos positivos ou negativos e de elementos a melhorar no local). Essa
constatação vem de encontro ao fato de a proximidade entre o usuário e o elemento
investigado facilitar a compreensão daquele aspecto, o que pode ampliar sua
conscientização sobre os efeitos que interferem na percepção do lugar.
Considerando-se todos os itens morfológicos investigados (indicados pela
literatura), seria razoável inferir-se que, quanto maior for a quantidade de elementos
avaliados como favoráveis ao uso do local, maior a possibilidade dele ser efetivamente
usado e, portanto, também seria maior a probabilidade de haver vitalidade, entendida
como a presença de pessoas desempenhando múltiplas atividades (notadamente de
permanência) em diferentes horários do dia (ALEXANDER et al., 1977; GEHL, 2006;
WHYTE, 2009).
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Quadro 11: Comparativo entre as praças.
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Com base nesse raciocínio, e voltando à avaliação nas praças (Quadro 17), a
PçAL apresentou maior quantidade de elementos avaliados como favoráveis ao uso
(6) e, por consequência, apresentou uma vitalidade maior. Já a PçLR (03 itens
favoráveis) teria menores chances de atrair e manter usuários em funções de
permanência em sua área. A qualidade morfológica da PçAL pode ser justificada pelo
fato dela estar situada em uma área nobre da cidade, valorização da pelo Estado e
pela iniciativa privada, caracterizada pela concentração de infraestrutura, maior
cuidado com as questões urbanísticas, instalação de comércio e de serviço de
referência para a cidade (CARMO JR., 2014), o que se reflete em melhores condições
de uso de seus espaços públicos de circulação e permanência. Por sua vez, PçLR
está em uma área segregada e menos cuidada.
Em termos de uso, o tipo de ocupação observado nas 03 praças tem
semelhanças, pois a mescla de pessoas nelas presentes (homens e mulheres;
crianças jovens, adultos e idosos) indicando que estamos diante de espaços
potencialmente utilizáveis por vários públicos, com algumas ressalvas, especialmente
no que tange à reduzida presença de idosos nas PçVB e PçLR. Esse quadro geral
corrobora a literatura (GEHL, 2009; LIBERALINO 2011; SILVA, 2014), sobretudo no
que diz respeito à relação entre a morfologia e o desenvolvimento de atividades de
grupos específicos, como ilustram situações de conversa ou contemplação (bancos
confortáveis), brincadeiras (playground) e prática esportiva ou de exercícios (quadra,
ATI, calçada plana e bem conservada).
Além disso, ainda com relação ao uso, o mapeamento mostrou que, embora
homens e mulheres utilizem as praças investigadas, na PçLR e na PçVB a quantidade
de homens foi superior, sugerindo que ambas mostram-se mais atraentes para eles.
Um dos motivos para isso pode ser o tipo de atividade que ocorre no local, em especial
jogar e comer/beber, nas quais as mulheres aparentam se envolver menos. Para as
mulheres (notadamente na PçLR), as principais atividades são esperar ônibus e fazer
atividade física (caminhada). Essa situação parece corroborar duas indicações da
literatura: (i) elas são mais exigentes quando à qualidade do ambiente e às
possibilidades de uso que oferece (SALLES-COSTA el al., 2003); e (ii) no
desenvolvimento de atividades ‘necessárias’ (como estar de passagem ou esperar
ônibus) a qualidade do local influencia menos (GEHL, 2003).
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Por outro lado, investigando o uso do espaço nota-se que, nas 3 praças, a
quantidade máxima de usuários simultâneos é muito próxima e, em função disso, a
densidade máxima obtida é diferente em cada caso. A densidade de uso da PçAL foi
baixa (92,9 m2/pessoa), enquanto na PçLR foi bem mais alta (30,9m2/pessoa). Ou
seja, a PçLR é mais utilizada que as demais, o que nos leva a pensar em quais dos
atributos investigados estão influenciando mais fortemente esse uso, e na
possibilidade de outros elementos também estarem atuando no local para que a
vitalidade ocorra e se sustente.
Obviamente um primeiro aspecto a comentar nesse sentido é a dimensão das
praças. Em termos lineares, Gehl (2006) defende que um espaço público não deve
ultrapassar 100m. Por outro lado, Whyte (2009) indica que, se o lugar não for
excessivamente grande, suas dimensões não serão um problema para a interação
entre os indivíduos. Nos casos investigados, apenas a PçVB possui uma de suas
dimensões acima desse valor (117 x 83,29m) mas não muito, o que não aparenta
alterar suas condições de uso quer sob o ponto de vista dos usuários (as dimensões
espaciais das praças não foram mencionadas diretamente) quer pelo mapeamento
comportamental (que não mostrou diferenças significativas de ocupação entre suas
partes e o perímetro). Portanto, se ambientes menores favorecem à interação social
entre os usuários e, consequentemente, oferecem melhores possibilidades de
vitalidade, realmente a PçLR tem vantagem nesse item.
Assim, entendendo-se que presença de pessoas nas praças é condição básica
para a vitalidade (JACOBS, 1961/2001; GEHL, 2009 e 2013), retomaremos os
elementos investigados, a fim de comentá-los com ênfase para a percepção dos
participantes da pesquisa. Para tanto esse capítulo será estruturado em função de
cinco grandes temas: “Tudo ao redor” (ou seja, a praça na cidade); “Prá ficar aqui”
(suporte para atividades); “Um pouquinho da natureza” (a presença da natureza na
praça); “Precisa ser seguro” (sensação de segurança); “Para sair das quatro paredes”
(entre a casa e a praça).

7.1 “TUDO AO REDOR” (a praça na cidade)
Entendendo que a inserção de um ambiente na malha urbana e à maneira como
os elementos aí existentes produzem situações que potencializam a presença de
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pessoas no local (HILLIER, HANSON, 1984; GEHL, 2006 e 2013; WHYTE, 2009),
esse item reúne aspectos como integração na malha urbana, uso do solo, presença
de PGTs, características das vias e acessibilidade das calçadas. As imagens da
Figura 32 ilustram a configuração espacial das 3 praças.
Figura 32 - as praças estudadas e sua inserção na cidade

PçAL-Entorno imediato
PçAL-Entorno imediato

PçVB- Entorno imediato

PçVB- Entorno imediato

PçLR-Entorno imediato
PçLR-Entorno imediato

Fonte: a autora (2015)

Como o fluxo de pessoas, especialmente de passagem, pode estar relacionado
com os usos do solo no entorno imediato, as características das vias, e com a
presença de PGTs (HILLIER et al., 1984; PEREIRA et. al., 2011; HOLANDA, 2002;
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MEDEIROS, 2006;), eles poderiam justificar a existência de um fluxo importante de
pessoas de passagem nas três praças investigadas.
A diversidade no uso do solo pode potencializar o movimento de pessoas
trafegando pelo entorno, gerando maiores possibilidades do espaço ser apropriado
(JACOBS, 2001; GEHL, 2006; WHYTE, 2009; ALEXANDER at al., 1977). Para tanto
é importante que usos não residenciais ocorram no pavimento térreo, haja presença
de empreendimentos voltados às atividades como alimentação, e existam vitrines
amplas e coloridas. Por outro lado, em algumas situações a variedade do entorno
pode ter mais relação com a atividade “estar de passagem” a qual, embora seja
importante para a vitalidade urbana, não implica permanência (estadia prolongada), e
também é importante analisar a presença de instituições hermeticamente vedadas ou
autossuficientes, cuja relação com o entorno pode ser reduzida.

Nas praças

investigadas a diversidade no uso do solo é alta na PçLR, enquanto na PçAL e na
PçVB os usos vislumbrados no entorno imediato são menos variados. Nas 3 praças
prevalece pequeno comércio local, e apenas nas proximidades da PçAL foram
observadas vitrines. No entorno da PçAL há vários condomínios verticais de alto
padrão, com áreas de laser internas, talvez aumentando o hermetismo do
empreendimento. Comentando a relação da praça com as áreas contíguas e ajudando
a entender tais aspectos naqueles contextos, alguns usuários ressaltaram:
Todo dia venho prá padaria e dou uma paradinha aqui prá falar com o
pessoal... sempre acho um conhecido e rola um papo (PçLR22m28).
Outro dia eu vim (SIC) comprar bolo. Mas tinha uma turma
conversando, entrei no meio e esqueci o que ia fazer (risos)
(PçVB4m23)
Escolho sempre o lado da rua que tem vitrine; pelo menos dá prá ver
umas novidades (PçAL22f29)
Eu passo por aqui prá comprar pão, as vezes prá ir no mercado. O
pessoal prefere ficar no edifício. Lá tem de tudo e é muito bom.
(PçAL13f52),

Outro item a considerar são as características das vias de tráfego veicular, que,
em uma conformação adequada, possibilitam a chegada das pessoas aos locais (a
pé ou em veículos) e podem torná-las mais conscientes do espaço (SABOYA et. al.,
2014), ampliando as chances de uso. Assim, embora os estudos mostrem que a
existência de PGTs possibilite a ocorrência de pedestres, mostrou-se limitada à
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medida que não considerou outros aspectos que quando relacionados possam
interferir nessa lógica, como a existência de barreiras ou acessos difíceis que possam
restringir esse tráfego, o que eliminaria ou diminuiria sua ação. Tal tipo de situação foi
observada na PçLR, que tem em seu raio de influência alguns PGTs de grande porte,
mas a topografia da área dificulta que, ao saírem ou se dirigirem a tais
empreendimentos, os indivíduos passem pela praça, como observou claramente um
dos participantes, embora sem estar se referindo especificamente a esse tópico:
Morar aqui é bom, tem muita coisa por perto, e tudo devia ser fácil.
Mas nem sempre é, Né?. Veja o Onofre (hospital). Dá prá ver ele
daqui. Tá bem pertinho. Mas minha avó faz consulta lá quase todo
mês, e ir é um problema porque ela não consegue subir as escadas.
Aí ou vai de ônibus ou pega uma carona. (PçLR10f24).

Relacionando essa característica com a integração das praças na estrutura
urbana, verifica-se que a PçAL está em uma área muito integrada, com a presença no
entorno de vias rotuladas pelo Plano Diretor (NATAL, 2004) como de fluxo de
moderado à intenso (coletoras e estruturais), favorecendo o acesso ao lugar. Já as
demais praças, apresentam em seu entorno vias com fluxo mais razoável.
Ainda com relação à integração na estrutura urbana, é interessante enfatizar
um indicador indireto: o papel destes espaços como locais de encontro (formal ou
informal) de grupos voltados para a realização de determinadas atividades, tornandose marcos na cidade. A PçAL, por exemplo, é ponto de encontro para ciclistas1 que
partem de lá para os passeios, o que pode se relacionar a sua localização em uma
área integrada e próxima à eixos viários que acomodam um grande fluxo veicular. Na
PçVB há o encontro de um grupo de escoteiros, o que, inversamente, pode dever-se
ao fato de estar num local mais tranquilo.

Tais escolhas mostram que tais

características são percebidas pelos usuários, que optam por adotar tais locais como
ponto de encontro.
O trânsito ameno nas ruas lindeiras às praças é vista com bons olhos pela
literatura (APPLEYARD, LINTELL, 1972; GEHL, 2006 e 2013; WHYTE, 2009),

1 Reportagem sobre a PçAL como ponto de encontro de ciclistas da cidade. Disponível em:
http://tribunadonorte.com.br/noticia/pedalar-para-ser-feliz/103546 e
http://tribunadonorte.com.br/noticia/na-rua-em-duas-rodas/196095. Acessado em 13/11/2014.
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segundo a qual a interação social é inversamente proporcional ao volume de tráfego.
Nessa pesquisa, seguindo indicações de Paula (2010), Tibério (2012) e de Baptista
Neto (2012), foi considerado ideal um tráfego viário moderado (nem intenso a ponto
de prejudicar as relações sociais e o acesso ao local, nem tão sossegado que o
relegue ao esquecimento), a fim de propiciar a caminhada e a permanência das
pessoas. Por outro lado, mesmo o tráfego moderado de veículos pode gerar ruídos
que interferem negativamente na percepção e no conforto dos usuários, dificultando
a comunicação entre eles e favorecendo o estresse (GEHL, 2013).
Os rótulos das vias e os estudos sobre acessibilidade topológica indicam que
no raio de influência da PçVB e da PçLR o fluxo veicular é moderado (intensidade
mediana à baixa), favorecendo o presença de pessoas. De fato, os entrevistados
salientaram as facilidades de se chegar a estas praças, sem contudo ignorar a
existência do movimento veicular existente, indicando que realmente a quantidade
moderada de transito parece incomodá-los razoavelmente, mais pelos perigos com
possíveis acidentes de trânsito do que pelos ruídos existentes.
Não tenho dificuldade de chegar aqui, venho caminhando sossegada
com o Tobby (cachorro) (PçVB25f32).
Só tenho medo dele (filho) atravessar essa rua porque o ônibus passa
muito rápido, fora isso é tranquilo (PçLR 11f29).
É perigoso quando a bola sai da quadra e corre pra rua, porque um
menino desses não olha pro lado e sai correndo atrás, tem que tá de
olho...(PçLR8m37)

Por sua vez, na PçAL, o eixo RomualdoGalvão/RodriguesAlves mostrou
trânsito mais intenso, representando dificuldade para parte dos pedestres, embora as
demais vias não apresentem tráfego significativo.
Depois que colocaram o sinal tudo melhorou muito. Tinha hora que era
impossível chegar na padaria. Tinha carro demais, e ninguém respeita
pedestre. (PçAL08f32).

Ainda com relação ao movimento de pedestres, a calçada é outro fator que
possibilita (ou não) o acesso, sendo entendida como lócus da interação social entre
as pessoas da comunidade e, portanto, fator de vitalidade (JACOBS, 2002; BAPTISTA
NETO, 2012; HASS-KLAU,1990; BARNET, 2006; BOUCINHAS, 1981). De modo
geral, as calçadas analisadas tiveram um desempenho baixo nas suas condições de
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acessibilidade (notadamente na PçLR), apresentando elementos que concorrem para
dificultar o movimento de pessoas, como desníveis acima de 15 cm, postes e outros
obstáculos que reduzem sua largura útil, entre outros empecilhos. Ou seja, o acesso
às praças pelas calçadas e a relação das praças com edificações circundantes tem
sido dificultados, o que pode se refletir em menor quantidade e variedade de usuários
naqueles locais, como comentou um usuário:
De que que adianta tudo ao redor ser legal, se não tem calçada boa
prá ir de um lugar pro outro, e a gente tem que ir pela rua, junto com
os carro? Aqui, onde não te degrauzão tem raiz de árvore, tem
fradinho, tem até jardineira. Isso complica, né? Quem é novo até que
se arrisca, mas quem é velho, e pras crianças pequenas, é mais difícil
(PçLR13m62).

Embora nos relatos dos entrevistados a facilidade (ou dificuldade) de chegarem
ao lugar em função da acessibilidade das calçadas tenha sido citada só por algumas
pessoas, e mesmo assim citando terceiros (como pais idosos ou alguma PD), a
percepção dos usuários acerca desse item foi indiretamente constatada, pois não
foram registradas PDs nos mapeamentos. Além disso, embora tenham sido vistos
idosos utilizando a ATI da PçAL, suas dificuldades na mobilidade aparentavam ser
reduzidas.

7.2 “PRÁ FICAR AQUI” (suporte às atividades)
Admitindo-se que existam itens específicos da morfologia espacial do lugar que
podem interferir na presença de pessoas nos espaços públicos, este item comenta o
papel do mobiliário, dos equipamentos e dos elementos sentáveis para fomentar a
vitalidade do lugar, em conformidade com a literatura (GEHL, 2006 e 2013; WHYTE,
2009; SILVA, 2009; GOMES, 2011; LIBERALINO, 2011). Note-se que estes
elementos atuam como suporte para o desenvolvimento das funções, sendo
fundamentais para a composição da paisagem e podendo interferir diretamente nas
atividades desenvolvidas no lugar (DEL RIO, 1990), e não devendo representar
barreiras ao movimento das pessoas.
Nas três praças, a diversidade de usos foi entendida como favorável, ou seja,
apresentando uma gama ampla de comportamentos: jogar/brincar, fazer atividade
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física, trabalhar, conversar/namorar, sentar/contemplar, passear com pessoa/animal,
e estar de passagem. Esta última ocorreu em quantidade expressiva, quase se
equiparando ao somatório das demais, confirmando a constante presença de
passantes detectada por outros estudos empíricos também realizados em praças
(FARIAS, TRIGUEIRO, 2000; LIBERALINO, 2012; TENÓRIO, 2012).
Note-se, ainda, que a multiplicidade de atividades, sobretudo em lugares
menores, pode representar potencial para o surgimento de situações de conflito entre
grupos com interesses diversos, como foi evidenciados por alguns entrevistados ao
comentarem problemas no uso do espaço.
É muito bom ter a ATI, mas ela é pros idosos, e tá sempre cheio de
criança e adolescentes por aqui. Não que eles não podem usar, mas
isso não é coisa prá subir encima, prá andar de costa, prá virar
brinquedo (PçAL21f58)
Quando aparece o povo do skate a coisa pega. A brincadeira deles é
até bonita, mas isso aqui fica muito perigoso prá criança pequena. Vai
que eles atropelam um... como é que fica? (PçVB12f37)
Essa coisa de sem-teto é problema social. A gente precisa entender,
precisa ajudar. Mas não dá deixar que a nossa praça vire
acampamento. (PçVB14m57)

Os elementos do mobiliário e equipamentos urbanos existentes na PçVB e na
PçAL foram bem qualificados tanto em qualidade quanto em quantidade, permitindo a
realização de atividades necessárias (como estar de passagem e esperar ônibus),
opcionais (sentar/contemplar e jogar/brincar) e sociais (conversar). Também na PçLR,
embora o mobiliário e os equipamentos não tenham obtido o mesmo desempenho,
todos os tipos de atividades citadas também foram observadas. Na Figura 33 constam
imagens de alguns elementos das praças que dão suporte às atividades nelas
desenvolvidas.
Nas três praças a quadra revelou-se como importante espaço de lazer e
interação social, tornando-se um atrativo significativo, o que corrobora o estudo de
Oliveira (2006), segundo o qual o esporte é um dos fatores que mais atrai os jovens
para a utilização dos espaços públicos. Nos mapeamentos comportamentais e
entrevistas a quadra é indicada entre os pontos positivos e como uma das atividades
que mais induz os indivíduos a visitarem o lugar, como ilustram alguns relatos:
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Eu venho aqui pra jogar com o pessoal, mais por isso mesmo
(PçVB7m23).
Essa quadra é a única coisa que presta nessa praça, só ela pra eu vir
aqui (PçLR27f37)
Se não fosse essa quadra aqui..sei não viu?! (PçLR5m25).
Eu gosto de vir aqui e jogar com o pessoal, todo mundo é muito legal
(PçAL8m24)

Isso mostra que as quadras poliesportivas constituem uma estratégia positiva
no sentido de ampliar a co-presença das pessoas nos espaços públicos, em especial
jovens. Outros elementos que concorrem para o desenvolvimento de atividades de
permanência nos espaços investigados são a ATI e os playgrounds, como verificado
no mapeamento e comentado nas entrevistas. Direcionados a públicos específicos
(idosos e crianças), estes 2 itens se mostraram importantes para a co-presença e para
a interação social, confirmando os resultados das pesquisas realizadas por Silva
(2014) e Liberalino (2011).
O mapeamento mostrou haver relação entre o uso das praças e a presença de
quadras poliesportivas, playgrounds e ATI, e que também parece perceptível aos
usuários (entrevistas). Pode-se, portanto, atribuir a estes 3 itens uma parcela
significativa na geração da vitalidade das praças, já que, mais do que presença, eles
promovem a permanência (ALEXANDER et al. 1977; GEHL, 2006; JACOBS, 2001;
WHYTE, 2009) Assim, novamente corroborando a literatura, assume-se que a
existência simultânea desses três componentes proporciona: diversidade de usuários
(crianças, jovens adultos e idosos); enriquecimento das possibilidades de uso (jogar,
brincar, exercitar-se, conversar, namorar, contemplar); aumento das oportunidades de
interação social (ver, ouvir e se comunicar); aumento da frequência e duração das
visitas, contato continuado que pode reforçar os vínculos entre pessoas e lugar.
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Figura 33- elementos de apoio à realização de atividades.

PçLR-Playground

PçAL-Atividade de permanência

PçVB-Quadra poliesportiva

PçLR-Quadra poliesportiva

PçAL- Playground

PçVB – Playground

Fonte: a autora (2014).

Outro importante atrator de pessoas para os espaços livres é a presença de
locais que vendem bebida/comida (WHYTE, 2009). Na PçAL e na PçLR existem
quiosques que funcionam durante a semana. Na PçLR, nos horários em que o
quiosque está funcionando normalmente registrou-se a presença de mais pessoas
realizando atividades estacionárias em suas mesas e cadeiras. Já na PçAL, há uma
banca de revista que não tem o caráter de bar, restringindo a permanência a usos
mais transitórios e sem promover a presença de pessoas ao redor. A possibilidade de
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estar ao ar livre para comer e beber parece ser valorizada pelas pessoas, como
indicaram algumas pessoas:
Já é coisa de muito tempo. Eu sempre venho aqui beber uma com os
amigos (PçLR20m32).
Aqui é bom quando a cigarreira (quiosque) está funcionando, fica
cheio de gente, bem animado (PçLR13f25).
Eu sempre venho prá ATI, mas meus netos preferem o play do prédio;
os brinquedos daqui estão muito estragados, arranham. (PçAL10f62)

Como forma de investigar a permanência nos lugares e a vitalidade urbana, os
elementos para sentar também foram considerados (quanto a sua qualidade,
variedade

e

conservação),

tratados

na

pesquisa

como

formais

(bancos,

arquibancadas) e informais (escadarias, muretas, floreiras). Apenas na PçLR este
item foi avaliado como baixo (existem apenas muretas e o banco do ponto de ônibus),
nas outras praças há vários elementos sentáveis (além de bancos, escadarias,
jardineiras, muretas e arquibancadas). Na PçLR, onde não há bancos, o mapeamento
mostrou que as muretas atendem àqueles que querem sentar, mas não favorece a
presença de idosos (o que talvez explique sua ausência no local). Nas entrevistas, a
inexistência de bancos foi indicada como um ponto negativo, reforçando sua
importância, como mostram alguns relatos:
Difícil ficar aqui, não tem onde sentar (PçLR21f58)
Arrancaram todos os bancos, assim o jeito é sentar nesse muro aí
(mureta) e a prefeitura não faz nada (PçLR14f50)

Essas opiniões ressaltam a importância de assentos ou outros elementos
sentáveis. De fato, na ausência de bancos as pessoas sentam até mesmo no chão
(gramado) ou em locais que atendam a essa função como muretas ou floreiras, desde
que minimamente adequadas à função, como foi visto na PçLR.
Algumas atividades observadas nas 3 praças se relacionam mais fortemente à
existência de elementos sentáveis - como é o caso de contemplar, conversar/namorar,
passear com criança -, e acontecem porque esse apoio existe e está em boas
condições de uso (inteiros e conservados), mesmo não existindo em variedade (como
seria ideal). Ou seja, nos casos investigados os elementos sentáveis contribuem para
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a duração das visitas e os comportamentos emitidos, em consonância com os estudos
de Gehl (2006), Whyte (2009), Liberalino (2011), Gomes (2009) e Tenório (2012),
Especificamente com relação à localização dos elementos sentáveis, na PçVB,
os bancos sob a sombra das árvores são os mais requeridos, e o efeito de borda
também ocorre; nesta praça o uso de alguns bancos parece se relacionar às
atividades que ocorrem no entorno imediato (mercado/conveniência, comércio de
água, de bolo) o que pode ser reforçado pelo sombreamento. Já na PçAL, os bancos
situados próximos à ATI são priorizados e, como a maior parte deles está nas bordas
do lugar, sua importância diante das escolhas dos usuários é reforçada, conforme
indicam os relatos:
Mesmo quando eu não venho malhar ainda sento e converso com o
pessoal que malha no fim da tarde (PçAL11f33).
Esses bancos aqui (área sombreada próxima à R. Praia de Alá) são
os mais concorridos, aqueles lá (próximos à R. Praia de Caiçara) só
um cara dorme lá (PçVB3m62).

Esses dados nos levam a refletir sobre o tipo de assento que existe em um local
interferir no público que o utiliza (GEHL, 2013, p.143). Assim, jovens e crianças são
menos exigentes e sentam-se em qualquer lugar, enquanto adultos e idosos tendem
a necessitar de mais conforto e atentarem para a localização, sendo importante que o
lugar ofereça espaços sentáveis a diversos públicos a fim de viabilizar a vitalidade
urbana.
Nesse sentido, a ausência de elementos formais para sentar na PçLR pode
interferir na sua utilização, sobretudo por idosos, além de estar influenciando na
percepção que os usuários têm sobre o lugar, descrito por muitos como abandonado.
Enfatiza-se a relevância desses elementos sentáveis como parte do conjunto
perceptivo dos usuários ao se referirem ao lugar, constituindo um componente que
reforça a identidade do conceito de praça. Alguns entrevistados da PçLR foram
enfáticos ao comentarem o tema, o que reforça a relação entre elementos sentáveis
e o próprio conceito de praça, como indicam as afirmativas a seguir:
Aqui não temos uma praça, não tem nem onde sentar! (PçLR-22f31).

Faltam bancos, como pode ser uma praça? (PçLR- 02m52).

139

No entanto, considera-se que apenas a presença de elementos sentáveis não
seja suficiente para garantir a duração das visitas, sendo preciso atentar também para
a sua relação com a existência de sombra, o campo de visão dos usuários e a
sensação de segurança que suscitam.

7.3 “UM POUQUINHO DA NATUREZA” (a presença da natureza na praça)
A presença/ausência da natureza também é citada pela literatura como um fator
relevante para a ocupação do espaço urbano, com ênfase para seus efeitos para a
saúde humana - influenciando desde a fisiologia dos sentidos até o bem-estar
psicológico dos indivíduos (CARR et al.,1992; CHAUÍ, 1994; COOPER-MARCUS,
FRANCIS, 1990; SERPA, 2007; WHYTE, 2009).
Embora a presença de natureza seja um tema amplo (ao qual deveria
corresponder o contato com diversos elementos, como, entre outros, ar puro,
presença de água, vegetais e vida animal), considerando que o espaço público
deveria possibilitar aos seus usuários usufruir de momentos agradáveis e proteção de
inclemências, a literatura ressalta o conforto em termos climáticos, enfocando mais
especificamente a arborização e os elementos compositivos dos canteiros. Para esta
pesquisa o primeiro item mostra-se especialmente importante em função das
características de cidade de Natal, bem próxima ao Equador e inserida na zona
bioclimática quente e úmida, condição climática na qual o efeito da vegetação não se
restringe ao sombreamento, também influenciando a qualidade do ar, a temperatura
dos materiais e a regulação dos níveis de umidade atmosférica (ALVES, 2003).
Nesse sentido, as entrevistas mostraram claramente que os frequentadores
das praças analisadas procuram um contato amplo com a natureza, que está ligado
a vantagens como estar ao ar livre, respirar ar puro e usufruir da brisa local ou, em
condições especiais. Além disso, em algumas situações específicas os participantes
comentaram a procura pelo sol, o que acontece sobretudo em horários de início da
manhã e final da tarde, e geralmente envolve a atividade de pessoas mais vulneráveis,
como crianças pequenas, idosos e doentes/convalescentes.
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Depois do almoço eu sento aqui um pouco para pegar uma brisa e
conversar com o pessoal (PçLR19m25)
È sempre gostoso ficar um pouco na praça tomando um vento e
olhando o céu. Você viu que tem muito passarinho por aqui?
(PçVB7m55)
Eu gosto de sentar aqui porque é perto da natureza (PçAL13f26).
Todo dia de manhã esse baixinho (menino com 8 meses) e eu
passeamos na praça uma meia hora. A mãe dele faz questão que ele
tome um solzinho, mas tem que ser antes das sete horas prá não ficar
quente demais (PçVB15f22)
Quando minha irmã fez quimioterapia, tomar sol era como um
remédio, mas precisava ser bem cedinho, que o médico disse que é
mais saudável, então a gente chegava na praça antes das seis horas
(PçLR7f54)
D. Ana (idosa com mais de 80 anos) gosta da praça no fim da tarde,
quando o sol fica mais fraco (PçLR5f28)

Infelizmente entre as praças investigadas não foram encontradas soluções
envolvendo água (chafarizes, espelhos d’água) ou recursos elaborados de
sombreamento ou indução de ventilação, que talvez encontrassem eco na percepção
dos usuários, mas não são comuns à região. Diante disso, a análise pretendida girou
em torno das indicações na literatura.
Com relação à arborização, a avaliação foi variada, e cada praça teve uma
conceito diferente, sendo a PçVB a melhor avaliada e a PçLR a pior. No primeiro caso,
o conjunto arbóreo é composto por exemplares de grande porte responsáveis por
muita sombra e por conseguinte, influenciando boa parte dos usos, a duração das
visitas, o tipo de usuários e as relações entre eles. Nesse caso, a natureza chega
também a incentivar as relações entre o espaço público e os usos do entorno,
tornando-se uma protagonista na promoção da vitalidade da área, já que as mesas e
cadeiras dispostas na praça pelo mercado/conveniência atendem aos clientes dos
comércios locais e promovem vida ao ambiente.
A percepção da arborização e sua valorização pela população tem reflexo nos
horários de uso, nos locais mais utilizados e nas entrevistas. Assim, em todas as
praças investigadas, o início da manhã e o final da tarde esão os momentos com maior
quantidade de público. Pondera-se que outras questões (sociais, de estilo de vida, por
exemplo) também podem interferir no horário de visitação dos lugares, mas, as
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condições de conforto parecem ter sua parcela de influência nesse aspecto. A ligação
entre arborização e utilização dos ambientes da praça pode ser vista na PçVB e na
PçAL, na primeira sendo facilitada pela localização de bancos e de um playground
sob a sombra das árvores, o que corrobora a indicação da literatura acerca da
importância da combinação entre arborização e elementos sentáveis (MARCUS;
FRANCIS,1990). Na PçLR o local mais sombreado abriga aqueles que, nos horários
de maior incidência solar, querem conversar/namorar ou contemplar, como foi
enfatizado nos discursos:
Esse canto aqui (área sombreada) é mais concorrido, todo mundo fica
aqui (risos). Acho que a gente só precisa de um pouquinho de
natureza, né? (PçLR17m27)

Os depoimentos também mostram a importância da arborização dos espaços
públicos ser pensada em conjunto com outros elementos como a iluminação, as
características das plantas (frutos, folhas e raízes), ausência de princípios tóxicos,
dentre outros, o que torna essa análise ainda mais detalhada, configurando-se como
sugestão para outros estudos.
As entrevistas indicam que a percepção da arborização está relacionada com
experiências sensoriais positivas e amenização dos efeitos negativos do clima
(insolação e ventos excessivos), incentivando a visita e permanência das pessoas, o
que reforça a convicção da importância desse item para a presença dos indivíduos e
as relações sociais (WHYTE, 2009; GEHL, 2009 e 2013), conforme indicam alguns
comentários dos usuários:
Aqui é muito bom, essa sombra e essa brisa só tem aqui mesmo
(PçVB24m54).
Quando está muito quente em casa eu saio e venho me sentar aqui
nessa sombra pra pegar vento (PçVB2m38).

Já os elementos compositivos (entendidos de modo genérico, como cuidado
com o conjunto, quer construído quer vegetal), na percepção dos usuários é ligado a
sentimentos como bem-estar, relaxamento e distração. Avaliado como ruim na PçLR
e mediano nas demais, esse componente se faz presente nos relatos que mostram os
efeitos proporcionados pela sua presença, como o bem-estar e relaxamento (que, em
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suas entrevistas, os frequentadores das praças sempre mencionaram como
sentimento positivo):
Deveria haver umas “plantinhas” aqui, essa praça tá muito feia!
(PçLR3f32).
Das muitas coisas pra fazer aqui, pra melhorar a praça tem que cuidar
do jardim, tá tudo muito abandonado (PçAL12m28).

Nos estudos de caso os elementos naturais de maior porte e capazes de
proporcionar sombreamento (como árvores ou grandes arbustos) foram ressaltados
como mais influentes para a visitação e permanência dos usuários (notadamente ao
atuarem sobre as condições climáticas), resultado que se aproxima da indicação de
Whyte (2009).
Quanto aos elementos compositivos, entende-se que propostas que
possibilitem a contemplação, o contato com a natureza e a interação social também
influenciam a percepção dos usuários, mas atuam menos sobre suas escolhas, não
chegando ao ponto, por exemplo, de restringir o uso do lugar.
A Figura 34 é composta por algumas imagens que mostram como a natureza
está presente nas três praças investigadas.
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Figura 34- a presença da natureza nas praças.

PçLR-Natureza

PçAL-Natureza

PçLR-Natureza

PçAL- Natureza

PçVB-Natureza
PçVB- Natureza

Fonte: a autora (2014).

7.4 “PRECISA SER SEGURO” (a sensação de segurança)
Permeando as entrevistas como um dos temas de maior relevância para os
usuários, a sensação de segurança (ou insegurança) assume um papel importante
nessa discussão, sendo sua percepção reforçada pela criminalidade percebida ou
vivenciada, o que também se reflete na utilização dos espaços, condicionada pela
primeira, quer esta coincida ou não com a “verdadeira” segurança do espaço
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(BAUMAN, 2006; CARMONA et al., 2003). Nos estudos de caso, a sensação coletiva
de insegurança se fez presente em muitos depoimentos, com ilustram os relatos a
seguir:
Aqui tá muito perigoso...você não tem mais sossego (PçVB10f38).
Ponta Negra não é mais a mesma, tá um problema essa bandidagem
(PçVB26m59).
Nossa cidade tá muito violenta. Tem crime por todo lado. Ninguém tá
seguro em canto nenhum. Claro que aqui também. (PçAL19m29)

Nesse contexto, a literatura (GEHL, 2006; JACOBS, 2001; WHYTE, 2009)
aponta que a existência de canais de comunicação entre o âmbito público e o privado,
é vista como uma estratégia interessante do ponto de vista da morfologia, de modo
que a presença de aberturas (portas e janelas) se configura como possibilidade de
contato e de vigilância
Nos casos analisados, a presença de portas e janelas foi rotulada como pouco
favorável (amarelo) na PçVB, e como favorável (azul) nas demais. Na PçVB, a
presença de portas e janelas é obstruída por muros altos com portões, que dificultam
o contato entre exterior e interior. No entorno da PçLR a função residencial é bastante
evidente, havendo ruas e lotes estreitos com poucos muros, o que favorecem o
contato entre as pessoas.
Nos mapeamentos não foram observadas relações específicas entre os
espaços de permanência na praça e a presença/ausência de portas e janelas. Já nas
entrevistas, a sensação de (in)segurança foi muito mencionada, estando dentre os
principais pontos negativos, dando a entender, que, mesmo a existência desses
elementos não é suficiente para reduzir tal sentimento. Outra opção é pensar que a
percepção de insegurança seria mais dramática, caso esse atributo fosse ainda
menos incidente na área. Ressalta-se que a ocorrência de muros altos que delimitam
as residências no entorno da PçVB, reflita a sensação de insegurança vivenciada
pelos moradores, pois poderia interferir no seu uso,
A sensação de segurança também pode ser incentivada pelos usos que
ocorrem nos espaços privados, em especial àqueles presentes no limiar entre os
âmbitos público e privado, chamadas por Gehl (2006) de espaços de transição ou de
fronteiras suaves. Esses locais aparecem de maneira distinta no entorno das três
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praças. Enquanto na PçAL há comércio e prestadores de serviço que utilizam as
calçadas para exercerem suas atividades e convidam o transeunte a permanecer por
mais tempo, na PçLR apenas um bar se vale desse recurso. Já na PçVB esse efeito
é vislumbrado, principalmente pelos comércios que estão na R. Jardim de Alá, como
o pequeno mercado/conveniência que situa mesas e cadeiras na calçada. Quando
esses estabelecimentos não estão em funcionamento, essas áreas perdem sua
função e tornam-se apenas corredores de passagem, em todos os casos investigados,
nos levando a considerar a relação entre o espaço e atividade desenvolvida, ou seja,
não basta haver o primeiro se não ocorrerem eventos que apoiem a permanência no
lugar.
Como a existência de grande circulação de pessoas traz um sentimento de
segurança aos usuários (HILLIER et al., 1984), infere-se que outros aspectos que
potencializem o fluxo de pessoas, também podem contribuir para o incremento dessa
sensação, tais como a acessibilidade topológica do lugar, a diversidade do uso do
solo, as características das vias, a acessibilidade das calçadas, a presença de PGTs
e o período de funcionamento dos imóveis não comerciais (discutidos no item 7.1).
Em relação à esses itens, a PçAL apresentou o melhor desempenho, com todos os
itens considerados favoráveis. Já a PçLR mostrou o pior, com variações entre razoável
e pouco favorável. Contudo, a sensação de insegurança foi muito mencionada pelos
entrevistados nas 3 praças, nos levando a cogitar que o potencial de movimento
estimado para o entorno não se traduz em efeitos que dissipem os sentimentos
negativos relacionados à vida em âmbito público.
Essa praça é tranquila, mas isso não quer dizer que não vai acontecer
nada. O jeito é ficar de olho aberto (PçVB4m49)
Nunca aconteceu nada comigo, mas já ouvi muita história. Prá ficar na
praça ela precisa ser segura. Então, se tiver qualquer coisa diferente
eu não fico. (PçAL24f35)

Diante desse argumento, infere-se que, quanto à segurança percebida, os
elementos da morfologia espacial apresentam influência limitada, a ponto de não
eliminar a sensação de insegurança vivenciada nas praças, o que aponta para a
existência de outros elementos que atuem sobre essa situação.
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Destaca-se também a presença de indesejáveis (mendigos, drogados e
prostitutas) como um desses agravantes, o que foi mencionada nas entrevistas como
pontos negativos. Nos mapeamentos, eles apareçam tanto na PçAL como na PçVB,
indicando que, conforme comentado por Smith (1987), Whyte (2009) e Carr et al.
(1992), mesmo em presença reduzida eles são capazes de suscitar medo nos
usuários, como algo já consolidado no imaginário do morador da cidade.
Não é preconceito, mas vir prá praça e ter que ficar dizendo “não” prá
mendigo é muito chato. Assim, quando vejo que tem mendigo eu não
fico (PçVB22f27).
As vezes aparecem drogados. É sempre um problema, porque não se
sabe o que esperar. O drogado pode ficar violento, principalmente
quando ele quer dinheiro prá comprar mais droga...(PçAL29m32)

A segurança também pode ser discutida sob o ponto de vista do tráfego de
veículos (GEHL, 2006) e da acessibilidade das calçadas. Nas praças analisadas, o
primeiro aspecto não surgiu como problema, embora o segundo tenha se mostrado
pouco favorável à vitalidade (ambos discutidos no tema 7.1), e eles foram pouco
mencionados nas entrevistas, não sendo citados como perigo à segurança,
mostrando-se pouco presentes na percepção das pessoas.
Um último ponto a mencionar nesse item liga-se à possibilidade de conflitos
entre grupos de usuários (já mencionado no item 7.2), que pode tornar-se fonte de
insegurança por demonstrar potenciais riscos que uma modalidade de uso pode trazer
para as demais. Esse tipo de situação foi relatado em várias ocasiões, notadamente
se referindo à presença de sem-teto no local e à prática de esportes considerados
‘radicais’ (como andar de skate e até de bicicleta), com maior ênfase para o
envolvimento de idosos e crianças pequenas.

7.5 “PARA SAIR DAS QUATRO PAREDES” (entre a casa e a praça)
Embora não tenha sido um tema investigado diretamente pela pesquisa, ao
averiguarmos a percepção dos usuários um assunto se impôs gradativamente: a
relação entre a moradia e a praça. Não trazemos aqui aspectos numéricos desta
relação, mas é possível dizer que, quando as moradias são de tamanho reduzido e
tem muitos ocupantes, as pessoas tendem a procurar os espaços livres em
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complementação ao espaço interno das residências. Essa complementação acontece
tanto em bairro populares (onde as casas e os lotes aparentam ser mais reduzidos)
quanto em bairros considerados mais nobres, mas que também ofertam unidades
residenciais com espaço mínimo (e sem outros tipos de opção dentro do próprio lote,
como aconteceria em grandes condomínios), ilustradas pelos depoimentos a seguir:

Moro logo ali, a casa ocupa todo o terreno. A calçada da frente é
estreita, não dá nem prá colocar cadeira, nada. Aí, quando o calor
aumenta, corro direto prá praça (PçLR17f57).
Moro num ‘ap’ aqui perto, com meu irmão e 2 primos. É coisa prá
estudante, bem pequeno. É um lugar prá comer, dormir, ver TV e
estudar. Prá correr, tomar sol, fazer ginástica, vou prá rua, venho prá
praça.(PçAL17m21)
Não consigo ficar o dia inteiro entre quatro paredes. Tem uma hora
que preciso respirar, preciso de espaço, de ar puro, É nessa hora que
venho prá praça. (PçAL19f24)

Complementando essas evidências, nas observações foram vistas pessoas
que atravessaram a rua para falar ao celular, procurando na praça refúgio para
conversar com maior privacidade, fato também observado por Liberalino (2011). Em
sentido semelhante também foram relatados hábitos como ‘namorar na praça’ (aliás,
um comportamento bastante presente no mapeamento, denotando claramente a
intenção de evitar uma condição de menor privacidade em casa) e ‘receber visitas na
praça’, em situações em que o espaço da moradia é reduzido.
A frequência às três praças mostra que os usuários vão até elas cerca de 3
vezes/semana, havendo um número expressivo deles que o fazem todos os dias (e
até mais de uma vez em um só dia), como indicam alguns trechos de entrevistas:
Venho aqui todos os dias, me sinto bem, sempre tem gente conhecida.
Até quando aparece visita, a gente acaba vindo prá cá, aproveitar o
ventinho e a sombra (PçVB20m58).
Eu caminho três vezes na semana e muitas vezes trago meu filho prá
ficar brincando. Lá em casa não tem muito espaço, e aqui ele corre
satisfeito. É bom prá ele, e eu fico de olho (PçAL4f47).
A gente joga aqui todo dia no final da tarde, tem uma turma que
sempre vem nesse horário. (...) Sabe aquela hora que todo mundo
chega em casa, tem fila até pro banheiro e é aquela falação? Pois é,
é a melhor hora prá vir prá praça (PçVB19m22).
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O mapeamento comportamental mostrou que, mesmo com a existência de
muitos passantes, as 3 praças acolhem muitos usuários em atividades de
permanência e se configuram como locais de encontro principalmente daqueles que
moram no bairro. Ainda que a percepção dessas pessoas seja permeada por diversas
críticas àqueles ambientes, eles mostram-se importantes para seu cotidiano e as
preocupações sobre suas condições de conservação/manutenção e (in)segurança
sugerem um envolvimento pessoal e a conscientização da sua existência e situação.
Portanto,

considerando-se

tratarem-se

de

áreas

predominantemente

residenciais, a diversidade de atividades que se desenrolam nas praças investigadas
e da sua posição na percepção dos investigados, tentamos trazer ao debate sua
relevância como uma extensão do espaço privado do usuário. Os discursos e os
comportamentos aferidos nas 3 praças mostram a maneira como os indivíduos
vivenciam e se envolvem com a experiência em âmbito público, apropriando-se do
espaço livre. A realização (e mesmo o desejo de realização) de múltiplas atividades
naqueles locais e a frequência com que estas ocorrem, denotam a sua importância
para o cotidiano das pessoas, pois, na maioria dos casos, atos como brincar, jogar,
namorar, encontrar amigos, comer e beber se integram a uma rotina de tarefas que é
apoiada e incentivada pelo espaço público. Assim, para que as pessoas possam “sair
das quatro paredes”, concorrem fortemente outras qualidades deste espaço discutidas
nos itens anteriores, como sejam: (i) as condições ao redor colaborarem para que
possam chegar ao local; (ii) haver algum suporte que as ajudem a permanecer ali; (iii)
o lugar proporcione um mínimo contato com a natureza (sol, sombra, vento, espaço
livre); e (iv) as pessoas sentirem que aquele é um local minimamente seguro. Tal
resultado corrobora pesquisas de outros autores nesse campo, nos permitindo afirmar
que, também para as praças em estudo,
A maneira como diferentes grupos de pessoas se apropriam daquele espaço e
o (re)significam, dando-lhe um uso e um sentido mais amplo do que aquele
instrumentalmente projetado em sua origem, configura uma diversidade que se
reflete em vitalidade urbana, correspondendo, em síntese, ao que buscamos
para nossas cidades (VIEGAS, SILVA, ELALI, 2014, p. 314).

Quadro 11- Síntese dos Estudos de Caso realizados nas praças Augusto Leite (PçAL), Varela Barca (PçVB) e Luiz Raimundo de Souza (PçLR).

PçAL

PçVB

PçLR

Barro Vermelho
Uso misto com predomínio da
função residencial

Ponta Negra
Uso misto com predomínio da
função residencial

Praia do Meio
Uso misto com predomínio da
função residencial

1994

2002

Aprox. 1960

Área (m2)

4 738 m2

9 159 m2

1 793 m2

Programa

ATI/ bancos/playgrounds/ quadra
poliesportiva/ banca de revista/
bancos/telefone público/postes de
iluminação/ fonte

Academia de concreto/playgrounds/
quadra poliesportiva/ bancos/ postes
de iluminação

Quadra poliesportiva/bancos/ ponto de
ônibus/ quiosque/
playground/poste de iluminação

Bairro/Uso do solo no entorno

RAZOAV. FAV.

POUCO FAV.

RAZOAV. FAV.

FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

RAZOAV. FAV.

RAZOAV. FAV.

POUCO FAV.

ENTORNO IMEDIATO

Uso do solo

FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

Caracterização das vias

POUCO FAV.

POUCO FAV.

POUCO FAV.

Características das calçadas

FAVORÁVEL

POUCO FAV.

POUCO FAV.

Diversidade no turno de uso

RAZOAV. FAV.

POUCO FAV.

RAZOAV. FAV.

Presença de fronteiras suaves

POUCO FAV.

RAZOAV. FAV.

POUCO FAV.

Presença de portas e janelas

FAVORÁVEL

POUCO FAV.

FAVORÁVEL

Mobiliário e equipamentos

FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

POUCO FAV.

Vegetação - arborização

RAZOAV. FAV.

FAVORÁVEL

POUCO FAV.

Vegetação - paisagismo

RAZOAV. FAV.

RAZOAV. FAV.

POUCO FAV.

Elementos sentáveis

FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

POUCO FAV.

Diversidade de uso

FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

FAVORÁVEL

POUCO FAV.
(92,9m2/pessoa)

POUCO FAV.
(173m2/pessoa)

RAZOAV. FAV.
(30,91m2/pessoa)

COMPORTAMENTO

RAIO de
500 m

Diversidade no turno de uso

AMBIENTE
(a praça em si)

Em funcionamento desde (aprox.)

PGTs
Características das vias

Densidade de uso
(Área/pessoa, no dia de maior uso)
Características dos usuários

Diversos

Homens adultos

Homens adultos

Tipos de usos predominantes

Passagem / Atividade Física

Passagem / Jogar / Brincar

Passagem / Jogar / Brincar

Quarta-feira

Sábado

Sábado

Feminino/ Maior de 51 anos/ Residentes
do bairro

Masculino/ Entre 41 e 50 anos/
Residentes do bairro
Agradável / Para lazer /
Abandonada / Insegura

Feminino/ Entre 19 e 30 anos/
Residentes do bairro
Abandonada / Insegura /
Mobiliário-equipamento / Lazer

Dia de maior uso
Características dos usuários
Imagem da praça

PERCEPÇÃO

ANÁLISE PERCEPTIVA E COMPORTAMENTAL

ANALISE MORFOLÓGICA

CARACTERÍSTICAS

OBJETO DE ANÁLISE

Lazer / Insegura / Mal cuidada

Opinião sobre a praça

Sem Manutenção / Local de lazer

Agradável / Local de lazer

Pouca Conservação; manutenção

Percepção dos outros

Legais/inconvenientes

Indiferentes

Legais/inconvenientes

Todos dos dias da semana

3 e 5 vezes/semana

Todos os dias da semana

Jogar/brincar/fazer atividade física

Jogar/brincar/fazer atividade física

Conversar/encontrar amigos

Sentimentos positivos no local

Feliz/incluído

Feliz/relaxado

Feliz/relaxado

Sentimentos negativos no local

Inseguro/ansioso

Atentos

Triste/inseguros/atentos

ATI / Boa localização e acesso /
Ser agradável

Boa localização e acesso / Próxima
à residência / Quadra poliesportiva

Proximidade da residência / Boa
localização e acesso / Diversidade do
entorno

Frequência de uso
Atividades desenvolvidas

Pontos Positivos
Itens melhor avaliados (3)
Itens pior avaliados (3)
Indicações de melhorias (3)

Fonte: a autora (2014).

Quadra/ATI/vizinhança
Bancos/limpeza;manutenção/
beleza
Limpeza-Manutenção / Segurança /
Paisagismo;arborização

Arborização / Pavimentação/
Segurança
Academia/ Limpeza-manutenção/
Brinquedos infantis
ATI / Melhoria dos brinquedos
infantis / Segurança

Vizinhança / Quadra / Pavimentação
Academia / Bancos /
Limpeza-manutenção
Bancos / Brinquedos infantis /
Segurança

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os elementos que a literatura indica influenciarem a vitalidade das
praças são percebidos pelos seus usuários? Desenvolvida a partir desse
questionamento, essa tese tentou compreender que elementos da morfologia
de um local a população usuária reconhece como atratores de seu uso e,
consequentemente,

indutores

de

vitalidade.

Para

tanto,

partiu-se

do

reconhecimento dos elementos morfológicos que o ambiente oferece, para,
num segundo momento, investigar o uso efetivo daqueles locais e, finalmente,
inquirir os usuários a respeito de sua percepção sobre aqueles elementos.
Estas etapas compuseram o processo de pesquisa, também indicando que a
resposta à pergunta inicial não é tão simples ou direta quanto inicialmente
pudesse aparentar ser.
Nesse sentido, em uma espécie de analogia à vitalidade humana, a
vitalidade de um espaço foi entendida como elemento indispensável à saúde e
à vida da cidade, como uma linha intermediária entre a apatia e a excitação.
Trata-se, portanto, da capacidade de animação em função das relações sociais
que acontecem em um lugar, sendo condicionada pelos atributos morfológicos
do ambiente, mas também pela percepção que seus usuários têm dele. Supõese, assim, que existe um tipo de vitalidade desejável para cada tipo de espaço,
isto é, que uma área comercial exige um tipo de animação diferente daquela
necessária a um setor residencial, embora alguns dos elementos/atributos
dessa vitalidade possam ser válidos para ambos.
O desenvolvimento da tese apontou a importância dos espaços públicos
das cidades serem pensados a partir de um olhar atento para particularidades
morfo-espacial e socioculturais dos diferentes lugares, e valorizando a
percepção dos usuários. A literatura clássica na área conduziu à compreensão
de que a vitalidade urbana é um tema rico quanto à quantidade de aspectos
que devem ser considerados e inter-relacionados, que encontram ressonância
em pesquisas empíricas recentes. Assim, partindo de uma matriz de critérios
para avaliação do desempenho das praças públicas na cidade de Natal, esse
estudo tentou agregar abordagens morfológica e perceptiva a fim de entender o
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uso do ambiente público. Para tanto, a investigação recorreu a diversas fontes
de informações e fez uso de diferentes estratégias metodológicas. Para tanto,
além da análise morfológica foram consideradas várias formas de narrativa
escrita (documentos oficiais e entrevistas) que permitiram reconstruir a
percepção do cotidiano dos indivíduos e mapeamento comportamental do
usuários, que enfatizaram o espaço público como suporte de práticas da
comunidade.
O levantamento necessário à seleção dos estudos de caso mostrou a
precariedade dos espaços públicos de Natal, uma vez que, dos 290 espaços
públicos listados como “praças” pela SEMURB (2009) apenas 163 puderam ser
inicialmente consideradas para o estudo, por não condizerem com a
denominação (algumas eram rotatórias de trânsito, canteiros ou terrenos
baldios) ou por não apresentarem condições físicas de uso. Enfatiza-se com
isso a carência desses espaços na cidade, a relevância de estudos que
abordam praças de modo a apontar elementos a serem observados em seu
cuidado e projeto, e sobretudo, a necessidade desse tema ser abordado mais
atentamente pelas instituições governamentais que atuam na área.
A escolha do caminho metodológico mostrou-se útil para alcançar os
objetivos da pesquisa seguindo as etapas que foram realizadas de modo
escalonado e sistematizado, no qual as informações coletadas primeiramente
com levantamentos e visitas aos locais eram posteriormente revistas e
correlacionadas com as demais, gerando um pacote de indícios e evidências
passiveis de serem confrontados com o que preconiza a literatura e com os
resultados dos estudos empíricos selecionados. Nesse sentido, na abordagem
morfológica

foram

investigados

os

atributos

espaciais

através

de

levantamentos in loco e de representações cartográficas que propiciaram
compreender os padrões funcionais existentes e relacioná-los com os dados
comportamentais e de percepção dos usuários, seguindo uma estratégia
investigativa na qual o ambiente deve ser estudado levando-se em conta os
aspectos físicos e socioculturais, haja vista que estão inter-relacionados
influenciando no funcionamento dos espaços. Na análise foi possível evidenciar
a relação forma-conteúdo que envolve o estudo da vitalidade urbana, o que
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proporcionou a identificação de elementos que condicionaram o processo de
utilização das praças.
A discussão dos resultados permitiu a identificação dos elementos da
configuração espacial que podem incidir sobre a vitalidade em praças públicas,
considerando-se a percepção ambiental dos indivíduos. Eles mostraram que a
importância dos espaços públicos, perpassa o domínio do lazer, mostrando-se
mais amplo, evidenciando-a como local de passagem e de organização da
malha urbana, cenário de relações sociais da coletividade que propicia a
interação entre diferentes públicos.
A hipótese investigada foi que devido à dificuldade em perceber a
totalidade dos fatores envolvidos na vitalidade das praças, os usuários
priorizariam os elementos diretamente envolvidos na presença no local e na
apropriação do espaço, entre os quais, segurança, sombreamento, mobiliário e
equipamentos existentes. Concluído o trabalho, verifica-se que a sustentação
desta afirmação é parcial, pois, embora a morfologia realmente tenha se
mostrado importante para promover o uso das praças públicas, seus
elementos, mesmo aqueles muito próximos aos usuários, nem sempre são
reconhecidos pelas pessoas. Além disso, no decorrer da investigação surgiram
outros elementos que se mostraram relevantes à vitalidade, como veremos a
seguir.
Em geral, os indivíduos mostram-se mais envolvidos com itens que
afetam diretamente seu bem-estar e se relacionam à imagem do lugar,
demonstrando que certos elementos são mais facilmente perceptíveis que
outros. Em relação à natureza, viu-se que, em função das condições climáticas
locais, a arborização/sombreamento exerce um efeito mais intenso na
permanência dos usuários, definindo horários de utilização, localização e
intensidade das atividades. Já o paisagismo interfere pouco no uso do espaço
e

seus

benefícios passam especialmente

pela

questão estética,

só

direcionando parcialmente os comportamentos dos usuários. Enfatiza-se o
cuidado com o excesso de vegetação que pode suscitar comportamentos
indevidos, ampliar a sensação de insegurança e afastar os usuários da área.
Nota-se, ainda, que mesmo sem vegetação há locais bastante utilizados
(mesmo em horários de alta insolação), como é o caso das quadras esportivas.
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Bem mais relevante para a apropriação espacial está a existência de
mobiliário e equipamentos urbanos que atuam como suportes fundamentais
para a promoção da vitalidade, considerando que a sua presença, qualidade e
localização interferem significativamente no uso e no tipo de público. Assim,
embora a literatura indique, por exemplo, que a diversidade de tipos de
elementos sentáveis é importante, a percepção acerca desse aspecto foi pouco
constatada, talvez por não fazer parte dos espaços públicos existentes na
cidade e, por conseguinte, não ter lugar no repertório perceptivo dos usuários.
Enfatiza-se, contudo, que a falta desses elementos influencia na intensidade de
uso, mas não o impede quando existe alguma necessidade mais relevante a
ser satisfeita (como esperar ônibus).
Dentre os itens que parecem afetar consubstancialmente a vitalidade
das praças estão àqueles mais próximos ao cotidiano das pessoas e mais
relacionados ao ambiente em si como a arborização, os equipamentos e
mobiliário urbano (quadras, ATI, bancos, playgrounds) e a limpeza e
conservação daquelas áreas. Embora outros elementos tenham sido
investigados, sua presença no imaginário coletivo aparece de maneira indireta,
refletida, nos horários de utilização, nas atividades presenciadas, nas pessoas
que transitam por eles e nas sensações e sentimentos que suscitam. Assim,
conclui-se que quanto maior a variedade de atividades oferecidas numa praça,
maiores as possibilidades de haver uma diversidade de usuários.
A importância das ações rotineiras de limpeza e manutenção do espaço
público para o conforto da estadia decorre da sua necessidade para a
conservação do espaço e, por conseguinte, para assegurar o seu
funcionamento cotidiano, garantindo o pleno desenvolvimento de todas às
funções as quais pode se prestar.
Quanto à diversidade das atividades do entorno e segurança, têm-se
dois aspectos que são percebidos de maneiras distintas, mas que estão
intimamente ligados. As atividades do entorno contribuem para ampliar o
potencial de pessoas distintas circulando no entorno e de aumentar a copresença, as chances de interação social entre os usuários e a sensação de
segurança nos indivíduos. O movimento de pessoas no espaço público
confirma-se como um importante atrator, contudo, vê-se que certas atividades
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como bares e restaurantes influenciam com mais ênfase na sensação de
segurança nos usuários.
A percepção dos usuários denuncia a insegurança como o principal
motivo para se evitar um espaço público. De fato, embora pelo lado perceptivo
esse aspecto envolva segurança pessoal e patrimonial, sob a ótica da
morfologia estas preocupações se traduzem em aspectos como acessibilidade
visual e física, a limpeza e conservação do ambiente e de seus componentes,
presença de grupos “indesejáveis” que podem afastar os demais usuários.
Nesse contexto, a capacidade de vigilância mútua que decorre da utilização
intensa e razoavelmente constante ao longo das diferentes horas do dia e da
semana não deve ser descartada. Somado a isso, as atividades que se
desenrolam no entorno têm a tendência de concorrer para a vigilância e devem
ser incentivadas, especialmente quando acompanhadas de outras estratégias
que propiciem o contato entre o público e o privado, como janelas, portas e
vitrines voltadas para o exterior e à altura da rua, ou a presenças de zonas de
transição (fronteiras suaves) que funcionam como um complemento ao espaço
público. Assim, o fomento de espaços públicos com vitalidade deverá ser visto
como ação de promoção da segurança no domínio público.
Em relação ao entorno ressalta-se, ainda, que os aspectos da morfologia
das praças que foram investigadas não levaram em conta algumas
características de seu entorno (com a topografia, por exemplo), o que aponta
para a necessidade de futuras análises abordarem outros aspectos, entre os
quais se destacam: Como a densidade populacional da área próxima à praça
afeta a densidade de uso dos espaços ali existentes? A tipologia edilícia da
área lindeira interfere na diversidade de atividades desenvolvidas na praça e na
densidade de sua utilização? A posição da praça em relação ao nível do solo
do entorno influencia sua apropriação? Como a situação socioeconômica da
população se reflete na utilização das praças de um bairro?
Pelas atividades desenvolvidas nas praças percebe-se que a influência
da morfologia espacial – do ambiente em si mais do que de seu entorno – afeta
a intensidade e a frequência com que os comportamentos ocorrem, em
especial no desenvolvimento de atividades opcionais e sociais, bem como,
participa nas escolhas e percepções dos indivíduos, levando-os a reproduzir
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uma relação de identidade muito próxima com as oportunidade de uso do lugar.
Esse envolvimento pessoal se reflete nas ações de manutenção e vigilância
voluntária, na percepção da situação dos lugares (mais comentados do que de
seus entornos) e nos relatos preocupados com o futuro e com a carência desse
tipo de ambiente. Além disso, a presença adequada (limpa, conservada e
passiva de uso) de quadras, ATIs e playgrounds reforçam e resgatam
significativamente a vitalidade dos espaços. Outros itens entendidos como
essenciais (como a presença de elementos para sentar), devem ser pensados
de maneira integrada com aspectos como sombreamento, segurança e campos
de visão possíveis, ampliando as possibilidades de obtenção de conforto e
bem-estar, o que reforça a relevância da percepção na promoção da vitalidade.
Nesse campo, para complementar o entendimento do tema podem ser
realizados estudos que relacionem campos de visão, locais para atividades e a
percepção dos usuários.
Como espaços de interação social, as praças mostram-se necessárias e
benéficas pela população, que vê nelas a possibilidade de interagir com outras
pessoas.

Logo, mesmo

que

aspectos considerados

negativos

(como

insegurança, sujeira e degradação) sejam percebidos, no geral, afetam apenas
parcialmente as relações entre usuários e ambiente. Talvez isso ocorra pela
carência de espaços que propiciem tais benefícios aos habitantes da cidade,
relegando-os a utilização das áreas da maneira como elas se apresentam, sem
muitas escolhas. Têm-se aí outra questão que deveria ser investigada.
Observou-se que a escolha dos fatores que influenciam na utilização das
praças nem sempre são compatíveis entre si, haja vista, que a percepção
refletida em gostos e preferências não são uniformes e as considerações são
subjetivas: aquilo que torna feliz um idoso pode não satisfazer uma criança ou
um jovem. Então, a presença de elementos específicos para um determinado
público pode levar à estratificação de públicos, tornando-se essencial
considerar a multiplicidade de público como fundamental para a existência da
vitalidade urbana, mesmo em situações nas quais a convivência entre os
diferentes grupos seja difícil (LIBERALINO, 2011).
Sabendo-se que cada fase da vida e do desenvolvimento psicológico
demanda necessidades distintas (SOMMER, 1990) e que a especialização

155

direcionada à um público é algo raro, entende-se que os espaços e seus
componentes devem conter estratégias projetuais voltadas para o design
universal (ou design para todos), ou seja, atender à diferentes públicos,
permitindo a convivência harmoniosa entre uma ampla gama de usuários,
propiciando a convivência pacífica entre os iguais e desiguais.
Da

mesma

maneira,

devido

ao

caráter

multidimensional

e

interdependente que envolve os processos de identificação e utilização dos
ambientes públicos, seria essencial investigar como outros fatores, de cunho
econômico, social e cultural, concorrem para influenciar a percepção dos
indivíduos e suas relações com os espaços cotidianos, os quais não foram
investigados nessa tese (revelando-se uma limitação dessa pesquisa), mas se
configuram como sugestão para outros estudos, que aprofundem o debate.
Outros pontos poderão orientar novas investigações são: análise da situação
socioeconômica da área e dos habitantes do entorno das praças; realização de
mapeamento comportamental centrado na pessoa a fim de verificar detalhes do
uso do espaço; pesquisa da percepção ambiental dos trabalhadores do
entorno, buscando uma perspectiva diferenciada sobre o uso da área;
ampliação da análise morfo-espacial com adição de itens relacionados à
estética, ergonomia e gabarito do entorno.
De modo geral, acredita-se que o estudo realizado atingiu o objetivo de,
partindo da identificação de variáveis relevantes que, segundo a literatura,
influenciam a dinâmica de utilização das praças públicas investigadas,
entender aquelas que são percebidas pelos usuários. Também, possibilitou
uma compreensão maior acerca das necessidades dos usuários, bem como,
permitiu vislumbrar algumas das interfaces entre percepção e utilização dos
espaços. A pesquisa contribuiu com o aperfeiçoamento de uma metodologia de
análise de desempenho e vitalidade dos espaços públicos, interpretando e
adaptando as indicações das referencias que podem ou não ser aplicadas no
universo estudado, as quais devem ser tratadas como direcionamentos
importantes, e não como cartilhas a serem literalmente seguidas.
Entendemos que trabalhar uma abordagem morfológica sob a ótica dos
usuários é mais uma maneira de entender o fenômeno da vitalidade em praças
públicas, valorizando a percepção dos moradores e visitantes enquanto
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indivíduos capazes de opinar na constituição de seus espaços cotidianos,
servindo como importante referencial para qualquer intervenção que neles
venha a acontecer.
Sob esse ponto de vista, a compreensão dos elementos que constituem
as praças públicas, desde a sua localização até o mobiliário, é essencial ao seu
entendimento como lugares, resultando nos usos que ali se instalam, sobre os
quais também tem grande influencia a percepção dos indivíduos. De fato, a
pesquisa empírica mostrou que os usuários acalentam desejos de vivenciar
mais frequentemente os espaços públicos, e estão atentos para as ações de
preservação ou de abandono que incidem sobre esses locais, revelando
potencial para seu envolvimento no resgate desses espaços através de ações
populares ou individuais.
Almeja-se, que as proposições discutidas nessa tese, notadamente a
atenção para a participação popular nas intervenções arquitetônicas e
urbanísticas por meio da valorização da percepção dos usuários, possam, de
alguma maneira, fazer parte das agendas de discussões nas políticas públicas
que se voltem para a implementação e conservação dos espaços livres
públicos da cidade, indicando aspectos que atuam na sua utilização. Ressaltase, ainda, a importância de ampliar a discussão em torno do uso e da vitalidade
dos espaços livres públicos, em função da sua relevância para a cidade
enquanto local de práticas sociais coletivas que precisam ser mantidas.
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APRESENTAÇÃO

Diante das indagações da tese, a realização de Estudos de Caso com a
adoção de multimétodos mostrou-se um trabalho empírico adequado à
problemática, permitindo um conhecimento detalhado da realidade em questão.
Conforme explicitado no Capítulo 4, o processo de pesquisa adotado
envolveu análise morfológica em três escalas de abrangência (raio de influência,
500m;

entorno

imediato;

ambiente

em

si);

observação

sistematizada

(mapeamento comportamental centrado-no-lugar); e entrevista semi-estruturada
com os usuários. Como os Estudos de Caso envolveram grande quantidade de
informações, optou-se por apresentar no Volume 1 apenas um resumo de cada
estudo, e dedicar esse Volume 2 à apresentação detalhada dos resultados, a
serem consultados no caso de dúvidas.
Segue nesse Volume os Estudos de Caso de cada praça investigada:
Praça Augusto Leite (PçAL), Praça Varela Barca (PçVB) e Praça Luis Raimundo
de Souza (PçLR). Em cada Apêndice, os resultados são apresentados em quatro
itens, como sejam: 1) propriedades espaciais; 2) o uso; 3) percepção dos
usuários e 4) conclusão do estudo.
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APENDICE A
SELEÇÃO DOS ESTUDOS DE CASO: UM PANORAMA DAS PRAÇAS DE
NATAL/RN

A seleção das praças estudo de caso seguiu um caminho metodológico
resumido no capítulo 4 da tese, composto por análises qualitativas e
quantitativas que levaram a escolha das praças Augusto Leite (PçAL), Varela
Barca (PçVB) e Luiz Raimundo de Souza (PçLR).

Passo 1
A primeira etapa consistiu em investigar o conjunto de praças da capital
potiguar, no intuito de saber quais poderiam fazer parte da pesquisa
considerando um total de 290 praças públicas na cidade de acordo com os dados
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo- SEMURB (NATAL,
2013) e com o “Diagnóstico do patrimônio público sob responsabilidade da
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR, 2009) órgão responsável
pelas praças da cidade. Ressalta-se a importância desse material para a
pesquisa por nele constar um diagnóstico básico da situação dos ambientes na
cidade, enfatizando as necessidades físicas de cada um.
As informações oferecidas pelo órgão foram inseridas em um banco de
dados no programa Excel contendo: nome da praça, bairro, paisagismo,
acessibilidade, presença de mobiliário, equipamentos e quadra ou campo. Numa
verificação inicial dessas praças notou-se haver problemas na indicação geral
dos espaços, tais como onde estava “praça” se encontram terrenos baldios,
calçadões, rótulas de trânsito, canteiros ou mesmo haver espaços em
construção. Sentiu-se a necessidade de identificar melhor os espaços quanto ao
tipo, definindo-os como: praças, elementos de tráfego urbano, terrenos baldios,
calçadão, jardins, com alteração de função. Para essa categorização foram
necessários aplicativos Google Street View e Google Earth para verificação
inicial dos locais, entrevistas com técnicos da SEMURB e visitas a vários
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espaços para checagem das informações. Nessa etapa inicial foram
categorizadas 127 praças (dentre as 290 iniciais).

Passo 2
Definido esse universo o próximo passo foi a definição dos critérios
específicos dessa pesquisa (Quadro 5, Cap. 4), que funcionaram como filtros
iniciais para eleger o conjunto de espaços livres e relacionados como o entorno
e com a praça em si. Os critérios associados ao entorno visavam selecionar as
praças baseando-se nos contextos em que estão inseridas, considerando a
grande influência do entorno sobre o seu uso. Já os parâmetros relativos ao
ambiente, foram concebidos compreendendo que se tratam de elementos que
possam influenciar na vitalidade urbana da área, tais como a presença de
manutenção,

acessibilidade,

iluminação,

paisagismo,

mobiliário

urbano,

playground, ATI, quadra poliesportiva, campo, quiosque, ponto de ônibus e de
táxi, além da dimensão.
A aplicação desses critérios possibilitou a pré-selecão de 21 praças que
se encaixaram nesses parâmetros.

Passo 3
A esse resultado foram incorporados dados relativos à presença/ausência
dos seguintes elementos: quadras ou campos de lazer, academia da terceira
idade ou playgrounds, quiosques com venda de bebida/comida/revistas, pontos
de ônibus ou taxi. Estes critérios foram baseados na literatura de referência, na
qual Gehl (2006) e Whyte (2009) consideram que a ocorrência desses elementos
pode influenciar na vitalidade da área, já que um espaço deve oferecer múltiplas
possibilidades de uso, seja para o lazer e recreação (quadras, playgrounds,
campos, ATI) seja para funcionalidade (pontos de taxi, de ônibus, venda de
comidas, bebidas e revistas). Para facilitar a leitura dos dados os elementos com
incidência positiva foram pintados de verde e os ausentes de vermelho (Quadro
1)
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Quadro 1- Dados da pré-seleção das praças para a pesquisa.
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

NOME
BAIRRO
ZONA RENDA MB MANUT/CONSERV
ACESSIB.
ILUMIN.PAISAG.
MOBIL.PLAY/ATI
QDR/CMPQUIOSQUE
P.OnibusP.taxi
Pst. Agustinho José de Oliv.
Pajuçara
norte
0,79
N
N
S
N
S
P
S
S
N
S
Luiz Raim. de Souza
Praia do Meio leste
2,15
N
S
S
N
S
P
S
S
S
N
Augusto Leite
Barro Vermelholeste
4,31
S
S
S
S
S
P/A
S
S
S
S
Eng.Wilson Miranda
Santos Reis
leste
1,18
N
N
S
N
S
P
S
N
S
N
Gov. Tarcísio Maia
Neópolis
sul
2,32
S
S
S
S
S
P/A
S
S
N
N
Santa Mônica
Lagoa Nova
sul
4,01
S
N
S
N
S
P/A
S
N
N
N
Kalina Maia
Lagoa Nova
sul
4,01
S
S
S
S
S
P/A
S
N
N
N
João Faustino Silva
Lagoa Seca
leste
2,21
S
N
S
S
S
P
N
N
N
N
Dos Beijoqueiros
Bom Pastor oeste
0,75
S
S
S
S
S
P/A
N
N
N
N
Marcílio Dias
Nordeste
oeste
1,08
N
N
S
N
S
P
N
N
N
N
Luiz da Câmara CascudoCapim Macio
sul
4,71
S
S
S
S
S
P/A
N
N
N
N
Ministro Aluízio Alvez Cid. Esperançaoeste
1,67
S
S
S
N
S
A
N
S
N
N
Humorista Davi Cunha Pajuçara
norte
0,79
N
S
S
N
S
N
S
S
N
N
Lauro Maia
Cid. Esperançaoeste
1,67
S
S
S
S
S
P
N
N
N
N
Stênio A. de Araújo
Santos Reis
leste
1,18
N
N
S
N
S
P
N
N
N
N
Varela Barca
Ponta Negra
sul
3,03
S
S
S
N
S
P
S
N
N
N
Parque dos Eucalíptos Candelária
sul
4,35
S
N
S
N
S
P
N
N
N
N
Dep. Patrício Neto
Lagoa Nova
sul
4,01
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
das Mangueiras
Lagoa Nova
sul
4,01
S
N
S
N
S
P
N
S
N
N
Miriam Vasconcelos
Lagoa Nova
sul
4,01
S
N
S
N
S
P
N
S
S
N
Da Ginástica
Candelária
sul
4,35
S
S
S
S
S
P
N
N
N
N

m2
3 069.11
1 165.18
4 851.87
1 425.17
9 373.87
4 141.43
4 833.00
611.56
1 977.36
3 651.64
9 836.37
3 020.11
3 971.51
1 975.58
3 958.98
9 688.54
7 791.24
2 571.24
2 457.22
1 567.22
3 345.44

Fonte: a autora (2014).

Desse conjunto, foram separadas praças contendo ao menos 50% dos
itens elencados, restando ao final 12 espaços (Quadro 2), nos quais a pesquisa
poderia acontecer.
Quadro 2- Dados das praças pré-selecionadas para a pesquisa.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOME
Luiz Raim. de Souza
Augusto Leite
Pst. Agustinho José de Oliv.
Dos Beijoqueiros
Ministro Aluízio Alvez
Lauro Maia
Gov. Tarcísio Maia
Kalina Maia
Luiz da Câmara Cascudo
Varela Barca
Miriam Vasconcelos
da Ginástica

BAIRRO
ZONA
Praia do Meio
leste
Barro Vermelho
leste
Pajuçara
norte
Bom Pastor
oeste
Cid. Esperança oeste
Cid. Esperança oeste
Neópolis
sul
Lagoa Nova
sul
Capim Macio
sul
Ponta Negra
sul
Lagoa Nova
sul
Candelária
sul

RENDA MB
2,15
4,31
0,79
0,75
1,67
1,67
2,32
4,01
4,71
3,03
4,01
4,35

MANUT/CONSERV
ACESSIB.
ILUMIN.
N
S
S
S
S
S
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S

PAISAG. MOBIL. PLAY/ATIQDR/CMP
N
S
P
Q
S
S
P/A
Q
N
S
P
Q
S
S
P/A
N
N
S
A
N
S
S
P
N
S
S
P/A
Q
S
S
P/A
N
S
S
P/A
C
N
S
P
Q
N
S
P
N
S
S
P
N

QUIOSQUE
PO/PT
S
PO
S
PO/PT
S
PO
N
N
S
N
N
N
S
PO
N
N
N
PO
N
PO
S
PO/PT
N
N

m2
1 165.18
4 851.87
3 069.11
1 977.36
3 020.11
1 975.58
9 373.87
4 833.00
9 836.37
9 688.54
1 567.22
3 345.44

Legenda: S: sim; N: não; P: playground; A: ATI; PO: ponto de ônibus; PT: ponto de táxi; Q: quadra poliesportiva;
C: campo de pelada.

Fonte: a autora (2014).

Com essa planilha, podemos perceber os seguintes aspectos referentes
a esse conjunto de espaços públicos:
•

Todos têm mobiliário urbano, ou seja, estão urbanizadas. Todas as
praças tinham playground e/ou ATI e também tinham iluminação
noturna. Nessa seleção apenas a Praça Aluízio Alves não tem
playground, havendo ainda praças com os dois atrativos como a
Augusto Leite e a Kalina Maia.
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•

A acessibilidade universal e a manutenção/conservação estavam
presentes em 10 praças, mesmo que apenas pontualmente,
elementos como piso tátil e de rampas nas calçadas.

•

A ocorrência de quadras ou campos de pelada estava em 50% das
indicações feitas, trata-se de um critério base da tese, juntamente
com estar urbanizada. A presença de quadras é maior que a de
campos, embora algumas quadras atuais já tenham sido campos
no passado, como ocorreu nas praças Augusto Leite e na Varela
Barca. Um campo de pelada foi registrado apenas na Praça Luiz
da Câmara Cascudo.

•

Quiosques que vendem bebida/comida ou revistas aparecem em
50% das praças pesquisadas.

•

Há pontos de ônibus ou de taxi em sete das praças, sendo as
estações de taxi as que mais aparecem, nas praças Augusto Leite
e Miriam Vasconcelos há os dois tipos de paradas.

•

O paisagismo está presente em sete das praças, as demais não
têm tratamento expressivo da vegetação.

Ressalta-se que os critérios de seleção foram adotados baseados no que a
literatura especializada considera relevante para incentivar o uso de um espaço
público, como a presença de bancos, de espaços para comer e beber, de
elementos que ofereçam opções de uso para variados públicos, como
playgrounds ou ATIs, ou quadras. E ainda, que estes elementos aparecem em
outras praças da cidade, entretanto, outros parâmetros foram aplicados visando
escolher apenas três locais para a realização da pesquisa.

Passo 4
Para refinar a busca foi incluída uma etapa de análise morfológica inicial
dessas praças (análise qualitativa), seguindo as indicações propostas para as
três escalas de análise: a) raio de influência (500m), b) entorno imediato e c)
ambiente, conforme indicado no referencial teórico (Capítulos 2 e 3).
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No raio de 500m foram contabilizados 4 espaços com o predomínio de
itens classificados como altos, 1 com medianos, 5 como baixos e 2 iguais (todos
os itens com classificações diferentes). No entorno imediato, 2 locais
apresentaram a maioria dos conceitos altos, 1 lugar com médio e 9 com baixos.
Já no nível do ambiente em si, 5 representam conceitos altos, 3 médios, 2 baixos
e 2 iguais.
Os resultados obedeceram aos parâmetros pré-definidos no item e se
distribuíram em alto/muitos (A= azul), médio (M= laranja) e baixo/poucos (B=
amarelo), que também ganharam cores para facilitar sua sistematização e leitura
(Quadro 3).

Quadro 3- Dados da análise qualitativa das praças pré-selecionadas para a pesquisa.
RAIO 500M

ID

PRAÇA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pst. Agust. J. Oliv.
Luiz Raim. de Souza
Augusto Leite
Gov. Tarcísio Maia
Kalina Maia
Dos Beijoqueiros
Luiz da C. Cascudo
Ministro Aluízio Alvez
Lauro Maia
Varela Barca
Miriam Vasconcelos
da Ginástica

ENTORNO IMED

Div.tur.uso
PGTs Crt. vias PRED. Div.tur.uso
Caract.vias
Uso solo Calçad

M
B
A
B
B
B
I
B
A
I
A
A

AMBIENTE

Front.suav.
Port.jan PRED.

M
B
A
B
B
B
A
B
B
B
B
B

Mob.equipArbor.

SÍNTESE

Paisag. Elem.sent.PRED.

A
I
A
A
M
A
M
B
A
I
B
M

B

M

A

5
7
2
6
8
6
1
9
5
7
5
6

5
3
0
4
5
4
7
2
3
3
4
4

3
3
11
3
0
3
5
2
5
3
4
3

Fonte: a autora (2014).

Os dados dessa etapa evidenciaram os desempenhos dos ambientes em
cada nível de análise. Para o raio de influência de 500m viu-se através dos
resultados das 3 variáveis que a maior parte era de praças estava com avaliação
Baixa (B= 5 praças), seguido de Alta (A=4 praças) e Média (M=1 praça) havendo
ainda duas áreas com avaliação indefinida, ou seja, havendo a presença das
três índices diferentes.
Nesse âmbito de averiguação a diversidade do tempo de uso, a presença
de Polos geradores de tráfego (PGTs) e as características das vias incidem de
maneira distinta na animação do espaço. Admite-se que os dois primeiros itens
tenham desempenhos com conceitos A (alto/muito) refletindo-se na presença de
atividades que funcionam durante vários horários do dia (diversidade no tempo
de uso) e ocorrência de grandes empreendimentos (presença de PGTs) que
potencializam a presença de usuários distintos transitando na área. Já em
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relação às características das vias, entende-se que na existência de vias com
tráfego mediano, que possibilitem o fluxo de veículos e pedestres
equitativamente (conceito M).

Nesse sentido, vê-se que a PçAL é único

ambiente que tem todos os conceitos A e nenhum dos outros teve sua análise
ideal conforme sugerido pelo referencial teórico como situação ideal para a
vitalidade urbana, sendo desempenho A (alto/muito) para diversidade no tempo
de uso e Presença de PGTs e M (médio) para características das vias (Quadro
4).
Quadro 4- Dados da pré-seleção das praças para a pesquisa.
Análise qualitativa do raio de influência de 500m
PRAÇA
Pst. Agust. J. Oliv.
Luiz Raim. de Souza
Augusto Leite
Gov. Tarcísio Maia
Kalina Maia
Dos Beijoqueiros
Luiz da C. Cascudo
Ministro Aluízio Alvez
Lauro Maia
Varela Barca
Miriam Vasconcelos
da Ginástica

RAIO 500M
Div.tur.uso
PGTs Crt. vias PONTOS
14
16
18
8
8
8
12
8
16
12
14
16

Fonte: a autora (2014)

No entorno imediato, as categorias de análise foram mais numerosas (6
categorias) refletindo uma maior aproximação do objeto. Nesse nível a maior
parte das praças (9 praças) foram avaliadas com níveis baixos no desempenho
de seus elementos.
Nesse nível de análise todos os itens deveriam apresentar conceito A com
exceção novamente para o item “características das vias” que deveria ser M
(como comentado anteriormente), verificou-se que cinco praças têm fluxo
mediano nas ruas que o contornam. A Praça Augusto Leite foi a que mais
apresentou desempenhos A (5 itens), e a Praça Min. Aluízio Alves a que mais
teve conceitos B. Nenhum ambiente ficou com todos os conceitos ideais (Quadro
5).
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Quadro 5- Dados da pré-seleção das praças para a pesquisa – análise qualitativa
do entorno imediato
PRAÇA

Pst. Agust. J. Oliv.
Luiz Raim. de Souza
Augusto Leite
Gov. Tarcísio Maia
Kalina Maia
Dos Beijoqueiros
Luiz da C. Cascudo
Ministro Aluízio Alvez
Lauro Maia
Varela Barca
Miriam Vasconcelos
da Ginástica

ENTORNO IMED
Div.turn.uso
carct. Vias
Uso solo Calçad Front.suav.
Port.jan PONTOS
26
20
32
20
14
20
32
16
18
16
22
14

Fonte: a autora (2014).

Na avaliação da escala do ambiente esperava-se que todos os itens
apresentassem conceitos A, o que não foi visto nesse conjunto de espaços livres,
apenas a Praça Augusto Leite foi a que mais chegou perto desse resultado com
três dos quatro itens aferidos com esse desempenho. A Praça Luiz da Câmara
Cascudo também sobressaiu nessa análise, por revelar todos os conceitos
médios, assim como a Luiz Raimundo de Souza e a Varela Barca, que
apresentaram duas notas A e B (Quadro 6).

Quadro 6- Dados da pré-seleção das praças para a pesquisa –
análise qualitativa do ambiente
PRAÇA
Pst. Agust. J. Oliv.
Luiz Raim. de Souza
Augusto Leite
Gov. Tarcísio Maia
Kalina Maia
Dos Beijoqueiros
Luiz da C. Cascudo
Ministro Aluízio Alvez
Lauro Maia
Varela Barca
Miriam Vasconcelos
da Ginástica

AMBIENTE
Mob.equip
Arbor. Paisag. Elem.sent.
PONTOS
16
16
20
18
16
18
16
14
18
16
14
16

Fonte: a autora (2014).
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Com essas informações, pensou-se em categorizar os espaços de acordo
com a predominância dos valores analisados (A, M ou B), entretanto, essa seria
uma abordagem superficial que não levaria em conta a complexidade que
envolve as características inerentes ao conjunto de praças da cidade.
Para resolver essa questão, resolveu-se pontuar cada elemento aferido
tanto na pesquisa quantitativa cada elemento presente no ambiente teria o valor
de 1 ponto e o ausente valeria 0 (zero). Para o estudo qualitativo, definiu-se que
avaliações altas valeriam 6 pontos, médias seriam 4 e baixas ficariam com 2
pontos.
A pontuação de cada item fez surgir categorias determinadas em função
dos valores máximos e mínimos obtidos nos escores finais e iniciais,
encaminhando os resultados para a definição de 3 conjuntos de ambientes
denominados como: tipo A, tipo B e tipo C (Quadro 7).
Quadro 7- Dados da pré-seleção das praças para a pesquisa – Resultados das
análises quanti e qualitativa
PRAÇA
PNT. QUANT.PNT. QUAL. PNT. TOTAL
Pst. Agust. J. Oliv.
4
56
60
Luiz Raim. de Souza
5
52
57
Augusto Leite
7
70
77
Gov. Tarcísio Maia
7
46
53
Kalina Maia
5
38
43
Dos Beijoqueiros
4
46
50
Luiz da C. Cascudo
6
60
66
Ministro Aluízio Alvez
4
38
42
Lauro Maia
4
52
56
Varela Barca
5
44
49
Miriam Vasconcelos
4
50
54
da Ginástica
4
46
50

TIPO
Tipo A
Tipo B
Tipo C

PONTOS
DE 77 À 66
ENTRE 65 E 54
< QUE 53

QUANT.
2
4
6

Fonte: a autora (2014).

Viu-se então que a maior parte das praças eram do tipo C (7 deles) e a
minoria pertencia à categoria tipo A (2 praças). Desse conjunto foram préselecionadas 6 praças, duas de cada tipo pré-definido (A, B e C).
Finalizando esse exercício de seleção das áreas, optou-se por realizar a
pesquisa em três praças, que fariam parte dos três extratos supracitados, o que
permitiria um confronto de informações. As Praças Augusto Leite (PçAL), Luiz
Raimundo Souza (PçLR) e Varela Barca (PçVB) cujas semelhanças e diferenças
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podem afetar a presença de pessoas nos espaços, como em relação aos dados
quanti e qualitativos, nos quais a PçAL está no conjunto de praças tipo A, a PçLR
no tipo B a PçVB o tipo C, variação atrelada à ocorrência e à qualidade dos
elementos de sua morfologia espacial.
Partindo-se da premissa de que a morfologia dos espaços desempenham
um papel importante na promoção da vitalidade urbana, e tendo-se em vista que
os espaços selecionados possuem diferenças entre si, acreditamos que as
praças escolhidas para os estudos de caso, poderiam fornecer dados relevantes
para a discussão da hipótese da pesquisa (Quadro 8).
Quadro 8- Itens da morfologia espacial das três praças selecionadas.
NOME
Luiz Raim. de Souza
Augusto Leite
Varela Barca

BAIRRO
ZONA
Praia do Meio Leste
Barro Vermelho Leste
Ponta Negra
Sul

ÁREA m2 MANUT/CONSERV
ACESSIB.ILUMIN. PAISAG. MOBIL.PLAY/ATI
QDR/CMP
QUIOSQUEPO/PT
1 165.18
N
S
S
N
S
P
Q
S
PO
4 851.87
S
S
S
S
S
P/A
Q
S
PO/PT
9 688.54
S
S
S
N
S
P
Q
N
PO

Legenda: S: sim; N: não; P: playground; A: ATI; Q: quadra; PO: ponto de ônibus; PT: ponto de táxi.

Fonte: a autora (2014).

Considerações Finais

Além da escolha das três praças, o processo de busca pelos estudos de
caso mostrou claramente a precariedade destes espaços públicos na cidade de
Natal. Das 290 praças inicialmente indicadas (um número que talvez seja
pequeno, considerando que Natal é uma cidade de 800mil habitantes, o que
representaria 01 praça para 2758 pessoas), cerca de metade foram eliminadas
na primeira triagem, por simplesmente não condizer com essa denominação, de
modo que apenas 127 puderam ser consideradas para o estudo (ou seja, 163
não são realmente praças, pois se tratam de rótulas, canteiros, terrenos baldios).
O restante da triagem obedeceu a critérios de pesquisa, mas ficou muito claro
que grande parte delas enfrenta problemas, geralmente ligados a manutenção
deficiente. Isso mostra que, embora estejamos trabalhando na perspectiva de
locais que têm vitalidade (ao menos minimamente), muitas vezes a ocupação do
espaço é impedida pelas condições de manutenção e uso, o que torna o espaço
público urbano uma questão a ser seriamente abordada pelas instituições que
atuam no âmbito urbano.
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APÊNDICE B – FICHA DE OBSERVAÇÃO SISTEMATIZADA
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Centro de Tecnologia
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo
FICHA MAPEAMENTO COMPORTAMENTAL

MAPEAMENTO COMPORTAMENTAL CENTRADO NO LUGAR
LOCAL:_____________________________________________________SISTEMA 10/10 MIN.
HORÁRIO:________________DATA:_______________DIA DA SEMANA:_____________________________

ATIVIDADE

1

2

USUÁRIOS/SETOR
3
4

Namorar/conversar
Ler/estudar
Trabalhar
Jogar/brincar
Caminhar/ativ.física
De passagem
Passear pessoa/animal
Comer/beber
Sentar/contemplar
Outros
TOTAL

PçLR
PçVB

PçAL

5

TOTAL

APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO
Universidade Federal do Rio Grande do Norte Centro de Tecnologia
Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO

Olá, meu nome é Trícia Caroline da Silva Santana, sou doutoranda e estou
desenvolvendo uma pesquisa acerca do uso desta praça, estou convidando-o (a) a
contribuir, participando de uma entrevista que será gravada, solicitando sua opinião
sobre a praça. Você tem plena liberdade para aceitar ou recusar esse convite. Caso
aceite, peço que leia com atenção este documento e esclareça as suas dúvidas antes
de começar as responder
às questões.
Eu, (NOME
COMPLETO)
_____________________________________________________________________
concordo em participar da pesquisa sobre a praça, respondendo ás questões
solicitadas, sabendo que elas estarão sendo gravadas e que os resultados que serão
divulgados não terão a identificação dos nomes dos participantes.

(nome, assinatura, data.)

APÊNDICE D – ROTEIRO ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA
Essa entrevista é parte de uma pesquisa de doutorado.
Contamos com a sua participação, respondendo às perguntas de modo honesto e completo. Agradecemos a sua colaboração.
Trícia Santana (pesquisadora responsável) - Contato fone: (84) 88249618.
ENTREVISTA - No. ______

PERFIL DO USUÁRIO
Idade:_____________ Gênero: ( )F ( )M
Mora no bairro? ( )S ( )N Trabalha no bairro ? ( )S ( )N
Tem filhos? Quantos? _______
Escolaridade: _______________________________________
Profissão:__________________________________________
Estado civil: ________________________________________

1. Quando você pensa nessa praça quais são as três primeiras
palavras que surgem na sua mente?

i._________________________________________
ii. _________________________________________
iii. _________________________________________

2. De um modo geral, o que você acha dessa praça?

(
(
(
(
(
(
(

) nunca, apenas hoje.
) raramente
) 1 a 2 x/semana
) 3 a 5 x/semana
) todo dia, inclusive o fim de semana
) todo dia, exceto sábado e domingo
) apenas no sábado e no domingo.

4. Qual horário você mais utiliza a praça?
( ) inicio da manhã
( ) meio/final da manhã
( ) início da tarde
( ) meio/final da tarde
( ) inicio da noite
( ) resto da noite
5. Quanto tempo você fica na praça quando a utiliza?
( ) no máximo 15 minutos
( ) entre 16 e 30 minutos
( ) entre 31 minutos e 1 h
( ) mais de 1 hora
( ) mais de 3 horas
( ) varia a cada visita
6. O que você costuma fazer na praça? (máximo 3 itens)

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
3. Com que frequência você utiliza essa praça?

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Ler
( ) Fazer atividade física
) Conversar
( ) Namorar
) Passear
( ) Comer/beber
) Trabalhar
( ) Jogar/brincar
) Só passar
( ) Sentar/contemplar
) Esperar ônibus ou pegar taxi
) Encontrar com a amigos
) Acompanhar criança/idoso
) Passear com animal de estimação
) Outra, o que? ________________________

7. Em relação às outras pessoas que usam o espaço, na sua
opinião, em sua maioria elas são: (máximo 2 itens)

(
(
(
(

) Crianças
) Jovens
) Adultos
) Idosos

8. Em relação aos usuários/frequentadores. Você acha que os
usuários da praça no geral são: (máximo 3 itens):
(
(
(
(
(
(
(

) legais
( ) chatos
) arrogantes
( ) amigáveis
) grosseiros
( ) alegres
) indiferentes
( ) bons
) bem humorados ( ) mal humorados
) simpáticos
( ) inconvenientes
) Outro, qual?___________________________

9. Geralmente com quem você vem à praça? (máximo 2 itens)
( ) com ninguém, sozinho
( ) com filhos/netos/crianças
( ) com adultos (esposo/a, namorado/a, amigo/a)
( ) animal
( ) outro, quem?_____________________________
10. Quando você está a praça você se sente (máximo 3 itens):
( ) feliz
( ) animado/a
( ) triste
( ) atento/a
( ) ansioso/a
( ) seguro/a
( ) confortável
( ) inseguro/a
( ) incomodado
( ) desconfortável
( ) relaxado/a
( ) preocupado/a
( ) incluído/a
( ) excluído/a
( ) Outro, qual? ___________________________

11. No geral, como você avalia esse espaço?
( ) muito bom
( ) ruim

( ) bom
( ) péssimo
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15. O que seria necessário para que essa praça se tornasse mais
adequada às suas necessidades?
12. Quais os pontos positivos desse lugar (máximo 3 itens):
( ) boa localização e acesso
( ) próximo à minha residência
( ) próximo à comércio
( ) é bonito
( ) tem ponto de ônibus/taxi
( ) tem academia
( ) tem brinquedos/quadra
( ) local de encontro/ animado
( ) é agradável
( ) bem equipado (favorece múltiplas atividades)
( ) é sombreado
( ) bem iluminado
( ) Outro. Qual?______________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Agradecemos sua participação!

____________________________________________________

13. Qual o principal problema da praça? (máximo 3 itens)
(
(
(
(
(
(
(

) pouca arborização
( ) acesso difícil
) vizinhança ruim
( ) segurança ruim
) muito ruído/barulho
( ) é mal frequentada
) é feia
( ) localização ruim
) é desconfortável
( ) iluminação deficiente
) é suja
( ) manutenção precária
) Outro. Qual?_________________________________

14. Dê uma nota para os itens a seguir, sabendo que 1=péssimo
e 5=ótimo:
1

2

3

4

5

2

ITEM/NOTA
Arborização
Paisagismo
Beleza
Bancos
Quadra
Brinquedos
Academia
Vizinhança
Pavimentação
Iluminação
Limpeza/conservação
Outro. Qual?
_________________
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APÊNDICE E – ESTUDO DE CASO I: PRAÇA AUGUSTO LEITE- PçAL
Na zona leste da cidade, no bairro do Barro Vermelho, foi selecionada a
Praça Augusto Leite – PçAL. A história do bairro passa pela existência de uma
área de sítios e chácaras onde ocorreram eventos históricos como em 1838 o
assassinato do Presidente Dr. Manoel Ribeiro da Silva, no sítio chamado
Passagem e em 1868 foi representado Os Salteadores do Monte Negro, teatro
ao ar livre, no sítio do Padre Bartolomeu Fagundes de Vasconcelos
(CASCUDO, 1980, p.239).
No bairro está localizado uma das referencias mais conhecidas da
capital, o Baldo, cujas referências históricas datam de 1844 funcionando como
balneário e ponto de serestas, relevando-se um importante ponto de encontro e
lazer da cidade (Figura E-1).
Figura E-1 - PçAL- Descida do Baldo no bairro do Barro Vermelho.

Fonte: http://rnblogprog.org/2012/03/08/natal-saudades-de-um-tempo-vivido/

O bairro foi criado em 1993 a partir do desmembramento do bairro de
Lagoa Seca e possuía 10.087 habitantes em 2010 distribuídos em uma área de
9,47 Ha (NATAL, 2013) (Figura E-2).
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Figura E-2 - PçAL- Localização do bairro do Barro Vermelho na cidade de Natal/RN.

Fonte: NATAL (2013).

O Barro Vermelho conta com três praças públicas dentre elas a Augusto
Leite, com uma área de 4.738 m2 e está no limite com os bairros de Lagoa
Seca e Tirol (NATAL, 2013) (Figura E-3).
Figura E-3 - PçAL- Localização do bairro do Barro Vermelho na cidade de Natal/RN.

Fonte: Google Maps (2014), editado pela autora.
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A praça possui em sua área uma quadra poliesportiva com
arquibancada, academia da terceira idade – ATI, dois playgrounds, escultura
com fonte, um depósito, 21 bancos, três lixeiras, 13 postes de iluminação
pública e uma banca de revista. Possui um entorno misto, onde prevalecem os
edifícios residenciais, com a presença de clínicas, hospitais, prestadores de
serviço e comércios de bairro. As vias que a contornam são a R. Joaquim
Fagundes, a R. Major Laurentino de Morais, a R. s/nome e Av. Rodrigues
Alves, por onde algumas trafegam linhas de transporte alternativo da cidade
(Figura E-4).
Figura E- 4- PçAL- elementos e situação atual do lugar

Fonte: a autora (2014).
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2 AS PROPRIEDADES ESPACIAIS
Nesse item seguem expostos os resultados dos três níveis de análise
realizados: a) escala do raio de influência de 500m (item 2.1), b) escala do
entorno imediato (item 2.2); e c) escala do ambiente (item 2.3).
2.1 ESCALA DO RAIO DE INFLUÊNCIA DE 500M
O raio de abrangência cobriu parte dos bairros de Tirol, Lagoa Seca e o
Barro Vermelho, onde está localizada a PçAL. Foram detalhados os seguintes
itens que podem influenciar na vitalidade urbana da área: a) diversidade de uso
no tempo, b) presença de Pólos Geradores de Tráfego- PGTs e c)
caracterização das vias próximas.
a) Diversidade de turno de uso
Nesse âmbito de averiguação o uso residencial é predominante e se
apresenta em residências uni e multifamiliares distribuídas por todo o raio
estudado.
Quanto ao tempo de funcionamento dos imóveis não comerciais,
registrou-se que a maior parte funciona dois períodos (manhã e tarde), e que
estão distribuídos principalmente nas proximidades dos eixos viários de maior
hierarquia (vias estruturais e coletoras) e que apresentam maior fluxo como da
Av. Romualdo Galvão, Av. Prudente de Morais e Av. Hermes da Fonseca
(Figura 16). Com essa situação existe diversidade moderada em relação ao
turno de uso dos imóveis, já que apresenta apenas 9,18% dos imóveis
funcionando em três períodos do dia (Figura E-5), o que é razoavelmente
favorável à vitalidade.
Contudo, a quantidade de estabelecimentos de comércio/serviço que
funcionam durante dois períodos do dia é expressiva (88,2%) a qual, acreditase que pode influenciar na co-presença na praça nesse intervalo de tempo,
sendo

um

aspecto

benéfico

para

a

vitalidade

do

lugar.

Poucos

estabelecimentos funcionam três períodos do dia e apenas um está no entorno
imediato da praça (uma academia de ginástica).
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Figura E-5- PçAL- Diversidade de uso no tempo no raio de influência de 500m.

Fonte: a autora (2014).

Tabela E- 1 – PçAL - Períodos de funcionamento dos imóveis não
residenciais no raio de influência de 500m.
ATIVIDADE/FUNCIONAMENTO

N

%

Residencial

163

47,38

1 Período

05

2,76

2 Períodos

158

87,29

3 Períodos

18

9,94

TOTAL

344

Fonte: A autora (2014).
Figura E-6- PçAL- Escala de averiguação do item diversidade no turno de uso.

Fonte: a autora (2014).
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b) Polos Geradores de Tráfego- PGTs
Nota-se a ocorrência de inúmeros PGTs (102) que estão distribuídos por
todo esse perímetro sendo a maioria representada por condomínios verticais.
Entende-se que desses empreendimentos que agregam uma grande
quantidade de pessoas o que favorecem também o fluxo de veículos. Boa parte
está situada em importantes eixos viários que comportam uma grande
circulação de pessoas e mercadorias como é o caso da Av. Prudente de
Morais, da Av. Romualdo Galvão e da Av. Hermes da Fonseca. Alguns,
contudo, estão localizados no entorno imediato da praça possibilitando a o
tráfego de pessoas e veículos e ampliando as possibilidades de uso do lugar
(Figura E-7).
Figura E-7 - PçAL- Presença de PGTs no raio de influência de 500 m.

Fonte: a autora (2014).
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Com essa quantidade de PGTs (102) que está distribuída por todo o
perímetro analisado, vê-se que se trata de uma área com muita presença
desses empreendimentos, sendo favorável à vitalidade da área (Figura E-8).
Figura E-8- PçAL- Escala de averiguação do item presença de PGTs

Fonte: a autora (2014).

c) Características das Vias
Analisou-se as características das vias do entorno, com o objetivo de
compreender o tráfego potencial nas ruas que conformam o entorno maior da
praça. Entende-se que a configuração e função das vias veiculares têm relação
com o movimento de pedestres e veículos e que isso pode incidir sobre a
vitalidade urbana de uma área.
A proximidade dessa via com a PçAL (uma quadra de distância, ou
aproximadamente 100m) sugere o fluxo potencial de veículos no ambiente e no
seu entorno. Segundo dados da SEMOB (2013), trafegam pela av. Prudente de
Morais e pela Av. Hermes da Fonseca nesse perímetro oito linhas de ônibus
municipais, o que demostra um grande potencial de movimento de pessoas
que trafegam pelo entorno (Figura E-9).
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Figura E-9- PçAL- Rótulos das vias no raio de influência de 500 m.

Fonte: A autora (2014).

De acordo com a escala adotada essa situação de vias caracteriza o
espaço com a presença de muitas vias de alta circulação, por apresentar mais
de três vias coletoras (Av. Romualdo Galvão, Av. Rodrigues Alves e Av. Afonso
Pena) e duas estruturais (Av. Prudente de Morais e Av. Hermes da Fonseca).
Essa situação contribui para o movimento de pessoas na área, por outro lado,
pode interferi negativamente no acesso ao lugar especialmente se a
sinalização das vias e a acessibilidade das calçadas não forem adequadas.
Dessa maneira, por considerar que o fluxo de pedestres é essencial para a
vitalidade esse item foi classificado como razoavelmente favorável à vitalidade
com a presença de muitas vias de alta circulação (Figura E-10).
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Figura E-10- PçAL- Escala de averiguação do item características das vias no raio
de influência de 500m

Fonte: a autora (2014).

2.2 ESCALA DO ENTORNO IMEDIATO
Nessa escala serão analisados os seguintes elementos: a) uso do solo,
b) características das vias, c) características das calçadas, d) diversidade no
turno de uso, e) presença de fronteiras suaves, f) presença de portas e janelas.
a) Uso do Solo
Referindo-se ao entorno imediato da PçAL que contempla além do bairro
sede da praça - Barro Vermelho – parte do bairro do Tirol, trata-se de um
entorno com funções bastante variadas, com a presença de diversos
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, além de vários
edifícios residenciais.
Os levantamentos in loco possibilitaram o registro do uso residencial
(52,3%) com a presença de habitações uni e multi familiares. A área é ainda
permeada por uma diversidade de outros usos, como atividades cotidianas tais
como: padaria e academia (9,2%), atividades eventuais como salão de beleza
e farmácia (15,3%) e atividades opcionais como lojas e igrejas (21,5%) (Figura
E-11). Essa variedade combinada com o uso residencial contribui para a
ocorrência de veículos e pedestres trafegando nas proximidades da praça em
diversos horários do dia e auxilia nas possibilidades de haver uma interação
social entre as pessoas, além de ampliar a sensação de segurança dos
indivíduos.
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Figura E- 11- PçAL- Uso solo do entorno imediato.

Fonte: A autora (2014).

Com esse cenário onde há existência de usos cotidianos, eventuais e
opcionais entende-se que o entorno representa uma alta diversidade no uso do
solo sendo a condição favorável para a promoção da vitalidade na área (Figura
12).
.
Figura E-12- PçAL- Escala de averiguação do item uso do solo.

Fonte: A autora (2014).

b) Caracterização das Vias
Supõe-se que o desenho do sistema viário com mais de três vias
coletoras favoreça a presença de pessoas, seja pelo tráfego de veículos, seja
pela passagem de transeuntes na vizinhança da praça. Entretanto, considerase que um tráfego intenso de veículos possa restringir o uso da praça por
dificultar o acesso caso a sinalização das ruas e as condições de tráfego das
calçadas não sejam adequadas. Além disso o conforto ambiental da área pode
ficar comprometido pela poluição ocasionada por um intenso tráfego viário.
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Diante dessas restrições, o ideal é que exista um fluxo moderado de veículos
que possibilite o acesso das pessoas, o movimento de veículos no entorno,
sem comprometer a segurança e o conforto do lugar. No caso da PçAL essa
condição é atendida havendo apena uma via coletora que a contorna, a Av.
Rodrigues Alves (Figura E-13).
Figura E-13- PçAL- Características das vias do entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).

Com essa configuração, observou-se um entorno que apresenta poucas
vias com alta circulação de veículos, sendo pouco favorável para a vitalidade
local uma vez que pode restringir o tráfego de pessoas na área (Figura E-14).

Figura E-14- PçAL- Escala de averiguação do item características das vias do
entorno imediato

Fonte: a autora (2014).
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c) Características das calçadas
Foram investigados sete trechos de calçadas, as calçadas C6 e C7
foram consideradas as menos acessíveis, com problemas significativos como:
presença de barreiras arquitetônicas (escadas e corrimãos), de desníveis
acima de 15cm e de rampas na faixa de rolamento.
As

demais

calçadas

conseguem

manter

uma

largura

média

(aproximadamente 1,50m), bem como resguardar as faixas de rolamento de
barreiras e de desníveis acentuados. Além disso, as calçadas observadas nas
visitas de campo são pavimentadas, mas apenas uma apresenta indicação de
acessibilidade no piso (Figura E-15; E-16; Quadro E-1). A sinalização de
segurança pintada na rua foi verificada apenas no trecho C3.
Figura E-15- Características das calçadas do entorno imediato

Fonte: A autora (2014).
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Figura E-16- PçAL- Características das calçadas do entorno imediato

C3

C6
Fonte: A autora (2014).

C1

Quadro E-1- PçAL- Análises relativas à acessibilidade das calçadas do entorno imediato

CALÇADA
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

BARREIRAS
(S/N)
N
N
N
N
N
S
S
N
N

LARGURA
MÉDIA
(S/N)
S
S
S
S
S
N
N
S
S

PAVIMENTO
(S/N)

SEGURANÇA
(S/N)

DESNÍVEIS
(< 15 cm)

ACESSÍBI
LIDADE

S
S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
S
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
S
S
N
N

S
S
S
S
S
N
N
S
S

Fonte: A autora (2014).

Segundo a categorização adotada trata-se de um lugar com alta
acessibilidade já que dos nove trechos de calçadas analisados, apenas dois
apresentavam problemas de acessibilidade o que é favorável à vitalidade, com
a presença de barreiras arquitetônicas no percurso, grandes desníveis, largura
média reduzida (menor que 1,50m, que é a largura média do trecho) e falta de
sinalização (Figura E-17).
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Figura E-17 – PçAL- Escala de averiguação do item características das calçadas
do entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).

e) Diversidade no turno de uso
Os levantamento na PçAL mostraram que a diversidade no tempo de
uso é mediana, já que a maior parte dos imóveis comerciais da área são de
categoria II (seja funcionam durante a manhã e à tarde mas fecham à noite) e
apenas dois são de categoria III (aberto nos três períodos do dia), como o bar e
a academia. Existem nessa área duas igrejas na r. Joaquim Fagundes que
funcionam em turnos nos três períodos de dias distintos da semana. Essa
pouca complementaridade nos horários de funcionamento dos espaços
comerciais não é benéfica para a vitalidade da área, já que restringe o
movimento de pessoas no período noturno, reduzindo as chances de visitação
da praça pela sensação de insegurança que pode ocasionar (Figura E-18).
Figura E-18- PçAL- Diversidade no tempo de uso do entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).
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Segundo a categorização adotada, é uma área com diversidade
mediana no turno de uso, condição razoavelmente favorável à vitalidade
apresentando dois imóveis não residenciais de categoria III (Figura E-19)
Figura E-19- PçAL- Escala de averiguação do item diversidade no turno de
uso do entorno imediato

Fonte: a autora (2014).

e) Presença de fronteiras suaves
A análise desse item foi baseada nas características das fachadas dos
imóveis objetivando visualizar a presença ou ausência de espaços que atuem
como fronteiras suaves, que nesse caso estava refletidos em usos como
mesas de bar ou venda nas calçadas, por exemplo.
Nas observações realizadas foram registrados três imóveis com
fronteiras suaves, relativos aos edifícios que fazem uso do espaço público
como uma extensão de seu negócio, como: a loja de materiais de construção
que expõe parte de seus produtos na calçada, o restaurador de móveis que
trabalha na calçada e o bar que disponibiliza mesas e cadeiras na calçada
(Figura E-20, E-21). Nota-se que estas fronteiras suaves estão dispersas no
entorno imediato da praça em quadras distintas e que apresentam atividades e
horários de funcionamento distintos, influenciando no movimento de pessoas.
A existência de calçadas largas (mais de 2,50m), pavimentadas e
relativamente planas propicia o desenvolvimento desse tipo de apropriação que
ocorrem principalmente nos trechos voltados às vias de maior tráfego como a
R. Joaquim Fagundes.
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Figura E-20- PçAL- Presença de fronteiras suaves no entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).

Figura E-21- PçAL- Presença de fronteiras suaves no entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).
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Com essa configuração e seguindo a escala sugerida a presença de
fronteiras suaves é pouco favorável à vitalidade (presença de até 33% dos
imóveis com fronteiras suaves) o que pode interferir na vitalidade na área
(Figura E-22).
Figura E- 22- PçAL- Escala de averiguação do item fronteiras suaves do
entorno imediato

Fonte: a autora (2014).

f) Presença de Portas e Janelas
Verificou-se vários imóveis que se abrem para o espaço público por
portas e janelas (Categoria IV), e outros por portas ou portões (Categoria III),
que favorecem a comunicação entre os indivíduos. Apenas um imóvel foi
computado como muro cego, já que se trata de um muro com portão totalmente
fechado, sem porta ou janela. A maioria dos edifícios de categoria IV estão
localizados na R. Joaquim Fagundes (Figura E-23) que é a via de tráfego mais
intenso de veículos. Mesmo os imóveis multifamiliares que possuem muros
dispõem de portas ou portões que se voltam para o espaço público, facilitando
essa relação entre o âmbito público e o privado, possibilitando o
comunicabilidade entre as pessoas e ampliando as chances de uso do
ambiente.
Figura E-23- PçAL-Presença de portas e janelas do entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).
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Nessa situação foi considerada favorável à vitalidade o item “portas e
janelas”, aumentando a sensação de segurança já que permite a comunicação
entre o espaço público e o privado e possibilita o ato de vigilância e assistência
voluntária entre os indivíduos (Figura E-24).
Figura E-24- PçAL Escala de averiguação do item portas e janelas.

Fonte: a autora (2014).

2.3 ESCALA DO AMBIENTE
Nesse subitem foram averiguadas as propriedades relacionadas ao
ambiente em si, entendo que eles podem influenciar a utilização do espaço.
Foram eles: a) Itens do mobiliário e equipamentos urbanos; b) Vegetação: com
Itens da arborização e do paisagismo; c) Espaços sentáveis.
a) Itens do mobiliário e equipamentos urbanos
Os itens que fazem parte da praça foram avaliados quanto à qualidade
com que se apresentam. Assim viu-se que os bancos, os playgrounds, a ATI, a
quadra, a banca de revista, a escultura e o depósito estão em bom estado,
limpos e conservados, o que leva a escala de gradação de alta qualidade
(Quadro E-2; Figura E-25), condição favorável à vitalidade.
Quadro E-2- PçAL- Mobiliário e equipamentos urbanos do ambiente.
ITENS MOBILIÁRIO
E EQUIP. URBANOS

QUALIDADE

PRESENÇA

Iluminação

SIM

SIM

Equip. lazer/desporto
Equip. adulto
lazer/recrea.

SIM

SIM

SIM

SIM

infantil
Outros

SIM

SIM

Fonte: a autora (2014).
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Figura E-25- PçAL- Escala de averiguação do item equipamentos e mobiliário
urbanos do ambiente

Fonte: a autora (2014).

b) Arborização
A Praça apresenta poucas árvores de médio e grande porte que se
distribuem de maneira esparsa, com alguns exemplares que estão agrupados
ou isolados. Existem alguns conjuntos arbóreos que contribuem para a
formação de zonas sombreadas, com a copa de algumas árvores se tocando
formando um dossel natural que não chegam a cobrir nem um terço da área do
ambiente. Esta arborização se localizam na borda do lugar, deixando a maior
parte descampada e com pouca sombra, bem como elementos importantes
como a ATI, os playgrounds, a arquibancada ficam sem qualquer proteção
solar. Com essa situação a utilização de locais específicos fica restrita aos
horários de menor insolação, interferindo nas formas de apropriação espacial
da área (Figura E-26).
Figura E- 26- PçAL- Mancha arbórea

Fonte: A autora (2014).
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Trata-se então de um conjunto dos componentes arbóreos na categoria
II, com as copas de algumas árvores apenas se tocando assim como a maior
parte das árvores com suas copas isoladas faz com que o ambiente tenha um
sombreamento limitado sendo razoavelmente favorável à vitalidade (Figura E27; E-28).
Figura E-27- PçAL- Arborização.

Fonte: A autora (2014).

Figura E- 28- PçAL- Escala de averiguação do item arborização

Fonte: A autora (2014).

c) Paisagismo
O paisagismo foi aferido considerando os canteiros como um todo. No
caso da PçAL o paisagismo não é tão expressivo, e se apresenta em canteiros
gramados que acomodam poucos arbustos distribuídos sem uma composição
aparentemente elaborada. O gramado tampouco se mostra conservado, e em
poucas áreas chega a ser inexistente deixando exposto o solo arenoso.
Somado a isso, têm-se a grande parcela do seu piso pavimentado em cimento
e impermeabilizado, o que tende a aumentar o desconforto visual e térmico em
certas horas do dia.
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O contato do visitante com a água e com a natureza através do
paisagismo é pouco expressivo, o que pode interferir no bem estar e na
vontade de permanecer ou retornar ao/no lugar, influenciando por sua vez, nas
formas de utilização do local (Figura E-29).

Figura E-29- PçAL- Paisagismo

Fonte: A autora (2014).

Com essas características o paisagismo local mostra-se na categoria II,
com canteiros gramados e poucos arbusto ou árvores espalhados pela área da
praça sendo razoavelmente favorável à vitalidade (Figura E-30).
Figura 30- PçAL- Escala de averiguação do item paisagismo

Fonte: A autora (2014).

c) Elementos sentáveis
A análise feita na praça revelou a presença de muitos elementos para
sentar, tanto formais quanto informais que se distribuem por toda a praça.
Como elementos formais têm-se a presença de bancos de madeira e ferro e
também de concreto, além de escadarias e muretas que se configuram como
informais. Além desses, registra-se a presença de uma arquibancada (formal)
na área da quadra que favorece a permanência no lugar (Figura E-31, E-32).
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No que diz respeito à quantidade, observou-se que o local possui
470,45m de elementos para sentar (151,81 m de elementos sentáveis formais
e 318,64 m de elementos sentáveis informais) e uma área de 3190 m2 de área,
que nos dá 6,78 m considerada uma quantidade boa pela escala sugerida.
Enfatiza-se que a ampla oferta de espaços sentáveis mostra-se como um
atributo

importante

para

a

vitalidade,

ampliando

as

chances

de

desenvolvimento de uma gama variada de atividades de permanência e
atendendo à um público diversificado, sendo essencial para a vitalidade.

Figura E-31 – PçAL-Elementos sentáveis formais e informais.

Fonte: A autora (2014).

Quadro E-3- Características dos espaços sentáveis
Espaços
sentáveis
Formais

Informais

Variedade
4 tipos (banco de
madeira e ferro, de
ferro, de concreto e
arquibancada)
2 tipos (floreiras,
batentes e
escadaria)

Fonte: A autora (2014).

Quantidade (m)

Qualidade

151,81

Alta

318,64

Alta
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Figura E-32- PçAL- Espaços sentáveis

Já a variedade,

Fonte: A autora (2014).

Em relação à qualidade, nota-se que todos os bancos estão
enquadrados na alta qualidade, já que seu conjunto está limpo e conservado.
Já a variedade, notou-se que existem três tipos de bancos, os de madeira e
ferro, os de concreto e o de ferro verde e a arquibancada. Os espaços
informais se constituem em floreiras, na escadaria e batentes da fonte e minipalco. Nota-se então uma variedade alta no que se refere à presença de
espaços sentáveis.
Com essa conformação, entende-se que a PçAL apresenta boas
oportunidades para o usuário, no que se refere aos espaços sentáveis, com
elementos variados, em boa quantidade e qualidade, o que pode facilitar a
permanência dos usuários sendo favorável à vitalidade (Figura E-33).
Figura E-33- PçAL- Escala de averiguação do item elementos sentáveis

Fonte: A autora (2014).
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2.4 SÍNTESE DAS PROPRIEDADES ESPACIAIS
O quadro resumo da análise morfológica realizada mostra que, dentre os
13 itens investigados, seis foram favoráveis (em azul: ocorrência de PGTs,
diversidade no uso do solo do entorno imediato, acessibilidade das calçadas,
presença de portas e janelas, mobiliário e equip. urbanos e elementos
sentáveis). A PçAL apresentou 4 itens razoáveis (diversidade no turno de uso
do raio de influência e no entorno imediato, características das vias do raio de
500 m, arborização e paisagismo). Os demais itens foram considerados pouco
favoráveis à vitalidade (características das vias do raio do entorno e presença
de fronteiras suaves). Essa conformação leva a crer que em função de sua
configuração espacial a PçAL apresenta um forte potencial para promover a
vitalidade urbana (Figura E-34).
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Figura E-34- PçAL- Síntese da análise morfológica.
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3 O USO
Para a realização do mapeamento comportamental a planta baixa da
Praça Augusto Leite foi dividida em três (3) seções, conforme padrões de uso
que foram reconhecidos em visitas exploratórias e que puderam facilitar a
apreensão dos dados nas observações sistematizadas (Figura E-35).
Figura E-35- PçAL- Planta baixa esquemática com setores.

Fonte: A autora (2014).

Os mapeamentos foram feitos na quarta-feira, no sábado e no domingo,
entre as 6 h e as 20 h, a cada duas horas, com duração de 15 minutos e
serviram como pré-teste para a realização dos demais estudos de caso da
pesquisa.
A coleta de dado mostrou que na quarta-feira a PçAL funcionou como
um espaço principalmente de permanência (71), mas com a presença de
muitos usuários que estavam apenas de passagem (45). Pela manhã os
mapeamentos evidenciaram que a maioria dos visitantes faziam atividade física
(14) em quantidade semelhante com àqueles que estavam apenas de
passagem (13).
No período da tarde/noite, foram registrados 86 usuários dos quais a
maior parte exerciam atividades de permanência, principalmente jogar/brincar
(19) e conversar/namorar (14).
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Nesse dia o setor 2 foi o mais utilizado (42) especialmente por aqueles
que utilizavam a ATI (22), sendo o horário das 18h o que recebeu maior
quantidade de pessoas (51). Dos três dias observados, esse foi o que mais
usuários foram vistos na PçAL (116) (Figura E-36).
Figura E-36- PçAL- Usuários registrados na quarta-feira

Fonte: a autora (2014).

No sábado estiveram na praça uma quantidade semelhante à quartafeira (sábado=113 pessoas) e mais uma vez as atividades de permanência
foram as que mais atraíram os usuários ao local (82), em detrimento àqueles
que estavam apenas de passagem (31), as principais atividades observadas
foram: fazer ativ. física (31), jogar/brincar (26) e conversar/namorar (14). Os
períodos da tarde/noite foram os mais movimentados e o horário das 18h o que
mais acolheu visitantes (38) que em sua maioria jogavam/brincavam (26) ou
realizavam exercícios (20). Nesse dia, o setor 2 foi o mais utilizado (64) onde
foram realizadas as atividades físicas na ATI que se configura como um
importante atrativo, agregando funções que vão além daquela à que se
propõem formalmente (prática da atividade física), onde muitos usuários
conversam ou brincam (Figura E-37).
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Figura E-37- PçAL- Usuários registrados no sábado

Fonte: a autora (2014).

O domingo foi o dia em que um número menor de usuários foi visto na
praça. Estar de passagem teve um número expressivo de registros (48)
entretanto, notou-se mais indivíduos utilizando o espaço para a realização de
atividades de permanência (61), como conversar/namorar (27) e jogar/brincar
(19). Poucas pessoas exerceram atividades físicas (3) e nesse dia foi
computado uma pessoa que dormia na praça em dois momentos (6 e 8h).
Assim como nos demais dias o setor 2 foi o mais visitado (49) e o horário do
final da tarde foi o de maior movimento (às 18h: 49) (Figura E-38).
Figura E-38- PçAL- Planta baixa esquemática com setores.

Fonte: a autora (2014).

3.2 SÍNTESE DO MAPEAMENTO
As observações mostraram de que maneiras os indivíduos utilizam a
PçAL, vislumbrando também como percebem os elementos da morfologia
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espacial entendendo-os como coadjuvantes na promoção da vitalidade do
local. A seguir expõem-se a síntese do mapeamento realizado.
Constatou-se que durante dos três dias de observações estiveram na
praça 336 indivíduos, sendo a quarta-feira o dia de maior movimento (116) e o
domingo com poucos indivíduos (109), evidenciando uma diferença pequena
entre os três dias o que pode sugerir que a praça funciona como espaço de
lazer, recreação e encontro com pouca relação com o dia da semana e com os
fatos ou atividades que ocorram em seu entorno.
Em todos os dias observados, o período da tarde/noite foi o que mais
atraiu os indivíduos à praça (238) e o setor 2 o que mais acolheu visitantes
(111). A ATI revelou-se como um elemento que influencia fortemente a
presença de pessoas, assim como a quadra poliesportiva, entretanto, por esta
última localizar-se em um local com seus limites claramente demarcados pelo
alambrado, termina por restringir o uso à certo público ou à realização de
certas atividades.
Algumas funções foram frequentemente realizadas como estar de
passagem

(124),

realizar

atividade

física

(64),

jogar/brincar

(64)

e

conversar/namorar (55) evidenciando uma relação com as possibilidades de
uso disponibilizadas pela composição física do ambiente (Quadro E-4).
Quadro E-4 - PçAL- quantidade de usuários por dia
ATIVIDADE

QUARTA

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

De passagem

45

31

48

124

Trabalhar

3

2

0

5

Comer/beber

0

0

0

0

Jogar/brincar

19

26

19

64

Passear pes/animal

1

3

4

8

Sentar/contemplar

1

1

3

5

Esperar ônibus/taxi

0

3

3

6

Conv/namorar

14

14

27

55

Faz. ativ.física

33

31

3

67

Ler

0

0

0

0

Outro

0

0

2

2

116

111

109

336

TOTAL

Fonte: a autora (2014).
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No dia da semana e no sábado predominou a realização de atividade
física (33 e 31) e no final de semana conversar/namorar foi o que mais atraiu
indivíduos ao lugar (27). Em todos os dias viu-se uma quantidade importante
de pessoas que utilizam a área apenas como passagem (124), especialmente
nos horários entre as 8 e 18h, período em que funcionam a maior parte dos
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço do entorno.
Viu-se que as atividades realizadas foram distribuídas segundo o que
cada possibilidade oferecida pelo espaço. Nesse caso, o setor 2 foi o que mais
recebeu atividades (155) e o setor 3 o de menor uso (83), talvez falte à essa
área um atrativo que justifique sua apropriação (Quadro E-5).
Quadro E-5 - PçAL- Atividades observadas por setores.
ATIVIDADE/SETOR

1

2

3

TOTAL

De passagem

58

52

14

124

Trabalhar

0

1

4

5

Comer/beber

0

0

0

0

Jogar/brincar

5

15

44

64

Passear pes/animal

1

5

2

8

Sentar/contemplar

0

5

0

5

Esperar ônibus/taxi

0

6

0

6

Conv/namorar

26

16

13

55

Faz. ativ.física

8

53

6

67

Ler

0

0

0

0

Outro

0

2

0

2

TOTAL

98

155

83

336

Fonte: a autora (2014).

De posse dessas informações, pode-se avaliar o desempenho do
espaço, baseado na escala adotada da seguinte maneira:
a. Em relação à variedade de atividades desenvolvidas, têm-se
um ambiente com alta diversidade já que foram observadas 5
tipos de atividades de permanência como jogar/brincar,
conversar/namorar, fazer ativ.física, trabalhar, passear com
pessoa/animal, sentar/contemplar (Figura E-39).
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Figura E-39- PçAL- Escala de averiguação do item diversidade de uso

Fonte: a autora (2014).

b. Em relação à densidade de uso, considerando que a praça
possui uma área de 4 738 m2 e o momento de maior visitação
contou com 51 usuários (quarta-feira às 18h), têm-se uma
área de 92,9m2 por indivíduo, evidenciando uma densidade
baixa de uso (Figura E-40).
Figura E-40- PçAL- Escala de averiguação do item densidade de uso

Fonte: a autora (2014).
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4 A PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS
Para compreender a percepção espacial dos usuários dos espaços
públicos optou-se pela realização de entrevistas semi-estruturadas com as
pessoas que estavam presentes na PçAL. A amostra foi composta por
indivíduos predominantemente do gênero feminino (16/30) e de faixa etária
acima de 50 anos (12/30), residentes do bairro (21/30). A maior parte era de
usuários que não trabalhavam no bairro (23) e com até dois filhos (18/30). A
escolaridade variou entre aqueles com nível superior (8/30), nível médio (8/30),
ensino fundamental (6) e aqueles que não informaram o nível educacional
(8/30). O estado civil com maior representatividade foi dos solteiros (15/30)
(Tabela E-2).

Tabela E-2- PçAL- Variáveis sócio demográficas dos entrevistados
VARIÁVEIS SÓCIODEMOGRÁFICAS
GÊNERO

FAIXA ETÁRIA

MORADIA
TRABALHO

ESCOLARIDADE

ESTADO CIVIL

FILHOS

Níveis
Feminino
Masculino
19-30
31-40
41-50
> 51
No bairro
Em outro bairro
No bairro
Em outro bairro
Ensino superior
Ensino médio
Ensino fundamental
Não informou (NI)
Casado (a)
Solteiro (a)
Divorciado (a)
Viúvo (a)
1 a 2 filhos
Mais de 3
Não tem

No.
Usuários (f)
16
14
10
07
01
12
21
09
07
23
08
08
06
08
11
15
01
03
18
03
09

%
53,3
47
33,3
23,3
3,3
40
70
30
23,3
77
27
27
20
27
37
50
3,3
10
60
10
30

Fonte: a autora (2014).

A pergunta seguinte referiu-se a três palavras que vem ligeiramente à
mente do participante quando esse pensa na praça. Com a tabulação dos
dados por nível semântico surgiram três categorias de palavras, sendo a
principal delas referente a lazer (f=32) tendo outras como mal cuidada (f=12) e
insegurança (f=3). Este resultado indica a percepção dos usuários acerca da
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importância e da situação do ambiente, que pode refletir na sua utilização
(Tabela E-3).
Tabela E-3-PçAL- Classes, categorias e subcategorias que emergiram da análise de

conteúdo temático com frequência e percentagem (PçAL) (n=30).
CATEGORIAS

EVOCAÇÕES

Lazer
(55 unidades
temáticas)

Esporte/saúde/felicidade/
Amor/amizades/exercícios/lazer/
Diversão/importante/descanso/
Alegria/aberta/tranqüilidade/
Diversidade/conversar/
Comodidade/boa/amigos/
Qualidade de vida/encontro/
Bem estar/sombra/
Pessoas agradáveis/
Ambientes/passar o tempo/
Trabalho/máquinas/sombra

Insegurança
(03 unidades
temáticas)

Ponto de droga/
Pessoas inconvenientes

Mal cuidada
(12 unidades
temáticas)

Sujeira/lixo/divisão/
Reforma/falta cuidado/
Poluição/abandonada/
Descuidada/destruída/
Sem conservação/imunda/
Esquecida

Total

FREQÜÊNCIAS
DAS RESPOSTAS
(f)

%

32

62,1

03

5,4

12

28,5

47

100

Fonte: a autora (2014).

A questão seguinte perguntou ao indivíduo qual sua opinião sobre a
praça. Tratava-se de uma questão aberta e as respostas ilustraram como o
usuário vivencia o ambiente, enfatizando os aspectos da manutenção e
segurança, mas salientando sua importância para o lazer da comunidade,
como mostraram alguns relatos:
É boa, mas está abandonada (PçAL-05f37).
Tá acabada, precisando de uma reforma (PçAL-01m51)
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É uma boa praça, ainda mais com essa ATI melhorou muito
(PçAL-17f46)

O item seguinte investigou a frequência de uso do lugar. O uso do
espaço é feito todos dos dias da semana pela maior parte dos respondentes
(14) não sendo registrados indivíduos que nunca frequentam o ambiente.
Para esses usuários, o melhor horário de utilização é o meio/final da tarde
(24) e o início da manhã (4). Estes relatos podem estar relacionados com a
morfologia da praça que apresenta poucas áreas sombreadas ou com o fato
de muitas pessoas trabalharem sendo difícil o uso do lugar em outros
horários.
As durações das visitas feitas ao lugar levaram mais de uma hora de
acordo com 16 pessoas, havendo também aqueles que permanecem menos
tempo entre 16min. e 30 min. (4) e entre 31min. e 1h (4/30), revelando que o
ambiente é capaz de manter o usuário por um tempo relevante que pode
estar relacionado com a atividade que o indivíduo desempenha no local.
As entrevistas mostraram que as atividades mais realizadas foram de
permanência

como

jogar/brincar/fazer

atividade

física

(16),

(namorar/conversar (12) e acompanhar criança/idoso (7). Pessoas que
utilizam o lugar apenas para pegar ônibus foram 2 participantes. Esses
números indicam a importância do lugar como espaço de permanência e no
desenvolvimento de atividades de lazer e recreação. Os relatos indicaram que
os idosos (26) e as crianças (11) são quem mais visitam o local, tendo
também os adultos (8). Esses dados podem expressar uma relação com os
elementos que compõem o ambiente, tais como a existência de playgrounds,
de uma ATI e de uma quadra poliesportiva que funcionam como atrativos para
esse público e para o desenvolvimento das atividades mencionadas (Figura
E-41).
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Figura E-41- PçAL- Usuários no lugar

Fonte: a autora (2014).

Perguntou-se então, o que os usuários achavam dos demais indivíduos
que estavam no ambiente no momento da visita. Para grande parcela dos
respondentes as pessoas que utilizam o ambiente são legais (27), havendo
ainda alguns inconvenientes (4). Este último referindo-se especialmente à
ocorrência de “indesejáveis” (mendigos e drogados) que utilizam o local,
especialmente no período noturno. Viu-se também que a maioria dos usuários
visita o espaço sozinho (15) ou na companhia de um adulto (12), o que nos
leva a cogitar que o área não reserva atrativos expressivos para as crianças
sob a ótica desses entrevistados.
Compreendendo que o ambiente pode estimular diversos sentimentos
nos usuários, perguntou-se o que eles sentem quando estão na praça.
Inúmeros sentimentos foram listados, entretanto a expressiva maioria
mencionou sentir-se feliz (18), havendo também aqueles que sentem-se
relaxados(as) (9), indicando sentimentos positivos relacionados à presença no
lugar. Entretanto, sentimentos negativos também foram mencionados como
sentir-se inseguro (a) (4) ou ansioso (a) (1), atento (a) (1) ou desconfortável
(1).
Esses sentimentos podem interferir na percepção das qualidades do
ambiente e de acordo com os sentimentos positivos vislumbrados, viu-se que
a maioria avalia o lugar como bom (18) ou muito bom (10). Somente 2
consideram o ambiente ruim.
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Entendendo a relação entre essa avaliação do lugar e sua situação
atual, pediu-se ao respondente que marcasse até três elementos/aspectos do
espaço considerados como pontos positivos. O item mais citado foi “ter
academia” (17) seguido de “ter boa localização e acesso” (9). Além desses,
outros foram bastante mencionados como “ser local de encontro e animado”
(7) e “ser agradável” (7). O inverso também foi investigado, e partiu-se para
compreender os pontos negativos do ambiente. O maior problema percebido
pelos entrevistados foi a sujeira e a manutenção precária, ambos com 11 das
respostas. Em seguida foi citada a falta de segurança na área com 10.
Em seguida, pediu-se ao entrevistado que atribuísse nota entre 1
(péssimo) e 5 (ótimo) à alguns itens do ambiente. Constatou-se que as
melhores notas foram dadas à quadra, à academia e à vizinhança (4,0) e as
piores avaliações relacionadas aos bancos (2,2), à limpeza/manutenção e à
beleza (ambos com 2,6) (Tabela E- 4)
Tabela E-4- PçAL- Avaliação dos itens da praça pelos usuários
ITEM/NOTA
Arborização
Paisagismo

1

2

3

4

5

MÉDIA

2

0

7

8

11

3,3

3

8

9

3

5

2,8

Beleza

6

6

7

6

3

2,6

Bancos

6

7

11

3

2

2,2

Quadra

1

0

3

8

16

4

9

9

6

2

2

2,7

1

0

3

8

16

4

1

0

1

8

17

4

1

5

10

9

2

2,9

5

3

7

8

5

2,9

9

10

6

7

1

2,6

Brinquedos
Academia
Vizinhança
Pavimentação
Iluminação
Limpeza/conservação

Fonte: a autora (2014).

Para terminar perguntou-se o que poderia ser feito para melhorar o
lugar. As sugestões foram agrupadas em categorias e mostraram que a
manutenção/limpeza foram as mais citadas (28), assim como a segurança
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(27) e os pedidos por reformas (pintura e modernização das estruturas) com
(18) e pela melhora do paisagismo/arborização (13) (Quadro E-6)
Quadro E-6- PçAL - Sugestões dos usuários para melhorias.
MOBILIÁRIO/EQUIPAM.

N

%

Brinquedos

08

10,1

Fonte

03

3,7

SUBTOTAL:

11

13,8

OUTROS

N

%

Segurança

27

34,1

SUBTOTAL:

27

34,1

MANUT/CONSERV

N

%

Limpeza/manutenção

28

35,4

SUBTOTAL:

28

35,4

VEGETAÇÃO

N

%

Paisagismo

13

16,4

SUBTOTAL:

13

16,4

TOTAL

79

100

Fonte: a autora (2014).
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5 CONCLUSÃO DO ESTUDO
Morfologicamente a PçAL possui para grande potencial em atrair e
manter usuários, em função de uma série de elementos que a caracterizam
como: presença em seu entorno de usos diversos (residencial, comercial e
de prestação de serviço); vias do entorno e do raio de influência que
favorecem o fluxo de veículos e de pessoas; existência de portas e janelas
dos edifícios que se abrem para o espaço público e possibilitam a relação
entre esses ambientes; a qualidade do mobiliário e equipamentos urbanos
que contribuem para prática de diversas atividades, elementos sentáveis
variados e em boa quantidade. Esses componentes contribuem para que no
local se desenvolva uma ampla gama de atividades (alta diversidade de
atividades), embora a quantidade de usuários seja baixa (baixa densidade).
A presença residencial é interessante para o uso que é intensificado
principalmente por aqueles que residem no entorno, um aspecto que
possibilita a presença dos indivíduos em períodos distintos do horário
comercial, além de facilitar sua sensação de segurança, impedindo que o
entorno fique deserto nos momentos em que os imóveis comerciais não
estão em funcionamento. A relação entre os diversos usos favorece ainda a
micro economia local o que aumenta as possibilidades do movimento de
pedestres e veículos na área.
O comercio e os serviços contribuem ainda, com a circulação de
pessoas que moram mais distantes e estejam apenas de passagem. Ambos
os públicos são importantes para a vitalidade, complementando-se quanto
aos horários de usos e ampliando a diversidade e a densidade de usuários
que ali circulam, assim como a variedade de atividades que se desenvolvem
na praça. A “passagem” também é incentivada pela existência de PGTs no
raio de influência, que funcionam principalmente nos turnos da manhã e
tarde, influenciando na presença de pessoas na PçAL nesses horários.
Entretanto, o período de funcionamento dos imóveis não residenciais,
ocorre majoritariamente nos turnos matutino e vespertino, não parece
influenciar as atividades de permanência na praça e tampouco atenua a
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sensação de insegurança percebida pelos usuários em qualquer horário do
dia, conforme comentado nas entrevistas.
As características das vias existentes atuam de maneira diferenciada na
presença de pessoas na área. As vias do raio de influência, alteram
notadamente o tráfego de veículos e de visitantes, enquanto as do entorno
imediato têm relação com o movimento de pedestres e moradores. Quanto
às vias mais próximas da praça, o fluxo moderado influencia a sensação de
conforto (sonoro, atmosférico e visual) e de segurança contra acidentes com
veículos, em particular com crianças, idosos ou pessoas com dificuldade de
locomoção.

Entretanto,

esses

aspectos

não

foram

especificamente

mencionados pelos usuários, tampouco seus efeitos.
O sentimento de insegurança foi um dos principais problemas citados,
embora a literatura reconheça que certos elementos da morfologia do
entorno (como uso misto do solo, a presença de portas, janelas e de
fronteiras suaves, as características das vias e a existência de PGTs) podem
minimizar essa sensação, esses itens praticamente não foram reconhecidos
pelos usuários, e não parecem influenciar na redução da percepção de
perigo. Nesse caso, ações direcionadas ao ambiente em si, como a ronda
policial ou mesmo a inserção de um vigilante ou cabine policial mostrar-seiam mais eficientes, conforme entrevistas.
Além dessas ações específicas, a limpeza/conservação e a iluminação
eficiente do local também seriam eficazes, itens que segundo os
entrevistados precisam ser melhorados pois o estado de conservação em
que se encontra confere ao local uma imagem de lugar abandonado e,
portanto inseguro.
Os mapeamentos e as entrevistas mostraram que as atividades de
permanência desenvolvidas na praça estão relacionadas mais com as suas
características espaciais e oferta de equipamentos do que com as do
entorno,

diferente

das

funções

de

circulação,

que

se

vinculam

majoritariamente às funções não residenciais presentes na proximidade.
Essa condição se reflete sobretudo em ações de permanência como
jogar/brincar (presença de uma quadra poliesportiva e de playgrounds), fazer
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atividade física (existência de uma ATI) e conversar/namorar (ocorrência de
elementos

sentáveis).

Além

disso

nas

verbalizações

os

indivíduos

destacaram que suas visitas lugar se relacionam à essas atividades,
evidenciando a importância da promoção desse tipo de ocupação para a
vitalidade urbana.
Assim também, os horários de maior visitação seguem relacionados às
características espaciais principalmente da praça, mais também do seu
entorno, mostrando-se mais relevantes nos horários de menor para o que
também colaboram a arborização restrita a poucas áreas. Já a atividade
“estar de passagem” ocorre durante todo o dia, evidenciando que a praça
está em uma área de boa acessibilidade na malha urbana, funcionando tanto
como destino, como local de deslocamento.
Para ambas as funções, salienta-se a relevância dos espaços para
sentar, que, em sua variedade, diversidade e localização funcionam como
atratores e possibilitam a permanência (mesmo breve) dos usuários,
especialmente quando inseridos próximos à ATI, aos playgrounds e à quadra
poliesportiva, (como aferido no mapeamento). Embora os bancos não
tenham sido bem avaliados pelos usuários (nota baixa), ainda assim
acomodam uma parcela relevante de usuários para ler, contemplar,
descansar, dormir e conversar/namorar. Nesse sentido a combinação entre
local para sentar e sombra parece ser a mais adequada e procurada.
Não foram vistos usuários com necessidades especiais na PçAL o que
indica que, embora a acessibilidade das calçadas do entorno seja alta (mais
de 60% das calçadas investigadas são acessíveis), não há incentivos à
procura dessa população devido à carência de mobiliário e equipamentos
urbanos adaptados à esse público, fato tampouco mencionado pelos
entrevistados.
De modo geral notou-se que a percepção dos usuários foca pontos
específicos do local, como limpeza/conservação, mobiliário, equipamentos
urbanos e segurança pública. Elementos mais distantes da praça em si
(como características das vias, presença de PGTs, tempo de uso dos
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imóveis

não-residenciais)

foram

pouco

comentadas

aparentemente

influenciando pouco as escolha da praça como local de uso.
Mesmo com a percepção de diversos problemas como limpeza e
conservação precárias e a falta de segurança, mais de 70% das pessoas
avaliam o lugar como muito bom e bom, e sentem-se felizes de ali estar,
sugerindo sua escolha por usar aquele espaço, se relaciona sua localização
na malha urbana (próxima à usos residenciais, comerciais e de serviço), do
sombreamento e com o mobiliário e equipamentos urbanos presentes (como
a ATI e a quadra poliesportiva).

1

APÊNDICE F – ESTUDO DE CASO II- PRAÇA VARELA BARCA –PçVB

A praça Varela Barca está situada no bairro Ponta Negra no conjunto de
mesmo nome, cuja história se iniciou em 1975, quando a INOCOOP comprou
130 hectares de terras do empresário Osmundo Faria para a construção de
unidades habitacionais. Em 1978 foi iniciada a construção financiada pelo
BANORTE Crédito Imobiliário S/A. Somente em 1993 os limites do bairro Ponta
Negra foram estabelecidos (Lei nº. 4.328 de 05 de abril de 1993) (Figura F-1).

Figura F-1- Conjunto Ponta Negra, Natal/RN, na década de 1980.

Fonte: http://tokdehistoria.com.br/2013/10/03/401-fotos-antigas-de-natal/

O conjunto Ponta Negra apresenta cerca de 24.013 residentes e possui
sete praças públicas, dentre elas a Praça Varela Barca. Mesmo prevista no
parcelamento desde a década de 1970, a PçVB só foi urbanizada em 2007.
Segundo relatos informais de moradores antigos, anteriormente, o local era
apenas um retângulo com alguns caminhos informais pavimentados, alguns
bancos de cimento; no seu interior existia apenas areia solta, sem qualquer
equipamento ou mobiliário.
A área da PçVB é de 9 159 m2 e formato retangular, contando com uma
quadra poliesportiva, playgrounds, bancos em madeira e ferro galvanizado,
telefone público, lixeiras e postes de iluminação. A reforma melhorou a
acessibilidade do espaço, com a colocação de rampas de acesso e piso tátil. O
lugar apresenta desníveis e tratamento paisagístico com árvores de médio e
grande portes, além de arbustos e forração em grama (Figura F-2).
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Figura F-2- PçVB- Planta baixa esquemática.

Fonte: a autora (2014).

2 AS PROPRIEDADES ESPACIAIS
Nesse item são expostos os dados da análise morfológica que foi feita em três
escalas: a) 2.1: raio de influência de 500 m; b) 2.2: entorno imediato; e c) 2.3: ambiente,
onde foram abordados os elementos físicos que podem interferir na vitalidade do
espaço.

2.1 ESCALA DO RAIO DE INFLUÊNCIA 500m
a) Diversidade no tempo de uso
O uso predominante é o residencial, com a presença de conjuntos
habitacionais verticais e horizontais, como o Conjunto Residencial Ponta Negra,
Conjunto Alagamar e o Condomínio Morada dos Colibris. Além deles, o entorno
é também permeado por atividades comerciais, de prestação de serviço,
institucionais, religiosos e hoteleiros, haja vista, que o bairro apresenta um
grande apelo turístico por estar próximo à praia de Ponta Negra e situar-se na
rota turística que leva ao litoral sul do estado (Figura F-3).
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Figura F-3- PçVB- Diversidade de uso no tempo no raio de influência de 500m.

Fonte: a autora (2014).

No mapa que caracteriza os turnos de funcionamento do uso do solo a
maioria dos imóveis comerciais aparece funcionando em dois períodos do dia
(6,51% do total) e apenas 0,30% trabalham em três turnos, condição muito
abaixo do índice considerado como ideal (mais de 20% dos imóveis atuam em
três turnos), o que torna a área com pouca diversidade no tempo de uso, o que
é pouco favorável à vitalidade (Figura F-4; QuadroF-1).

Quadro F-1- PçVB- Diversidade temporal dos edifícios não comerciais no raio de influência
de 500 m.
ATIVIDADE/FUNCIONAMENTO
Residencial
1 Período
2 Períodos
3 Períodos
TOTAL
Fonte: A autora (2014).

N
915
01
64
03
983

%
93,0%
0,1
6,6
0,3
100
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Figura F-4- PçVB- Escala de averiguação da diversidade no tempo de uso do raio de
influência de 500 m

Fonte: A autora (2014).

b) Presença de PGTs
Em relação à ocorrência de PGTs existem 15 empreendimentos com
essas características, representados por restaurantes, escolas, condomínios e
igrejas. Estes imóveis estão distribuídos principalmente na Av. Praia de
Genipabu e na Av. Praia de Muriú, com tráfego intenso de veículos e onde estão
também inúmeros imóveis comerciais e de prestação de serviço (Figura F-5).
Figura F-5- PçVB- Presença de PGTs no raio de influência de 500m.

Fonte: a autora (2014).
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Com a ocorrência desses usos, que contribuem para o movimento de
pessoas e veículos, entende-se que o raio de influência apresenta alta
quantidade de PGTs o que é favorável à vitalidade (Figura F-6).
Figura F-6- PçVB- Escala de averiguação do item diversidade no turno de uso do raio
de influência de 500m

Fonte: a autora (2014).

c) Características das vias
Nesse entorno, embora predominem eixos viários locais, existem duas
vias coletoras, a Av. Praia de Genipabu e Av. Praia de Tibau, ambas as vias
longas e por onde passam linhas de ônibus e transportes alternativos, além de
veículos de passeio. Essas ruas adentram o conjunto Ponta Negra e nelas está
situado grande parte dos imóveis comerciais da área. Encontra-se, também
nesse raio de influência parte da Av. Roberto Freire. Com rótulo de via estrutural
essa avenida que acomoda um movimento ainda maior de veículos e de pessoas
e onde está situada uma quantidade importante de imóveis de uso comercial e
de prestação de serviço da cidade (Figura F-7).
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Figura F-7- PçVB- Características das vias do raio de influência de 500 m.

Fonte: a autora (2014).

Diante disso, admite-se estar diante de uma área com potencial de
circulação alto, em função da existência de 4 vias coletoras e uma estrutural
(Figura F-8) o que é razoavelmente favorável à vitalidade.
Figura F- 8- PçVB- Escala de averiguação das características das vias do raio
de influência de 500 m.

Fonte: a autora (2014).

2.2 ESCALA DO ENTORNO IMEDIATO
Foram analisados os elementos morfológicos referentes ao entorno
imediato da praça, com ênfase para: a) uso do solo, b) características das ruas
circunvizinhas, c) características das calçadas, d) diversidade nos turnos de uso,
e) fronteiras suaves f) portas e janelas.
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a) Uso do solo
O entorno imediato é caracterizado pelo uso do solo residencial que
aparece em maior quantidade em virtude da praça está localizada em um
conjunto residencial. Constata-se além desse uso, outras funções como
cotidiana (um mercadinho e uma venda de bolos); eventuais (um salão de
beleza) e opcional (prestação de serviço em antenas) (Figura F-9).
Figura F-9- PçVB- Uso do solo no entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).

Essa distribuição de atividades que contém usos cotidianos, eventuais e
opcionais, leva a considerar que o entorno apresenta uma grande diversidade
no uso do solo, possibilitando a ocorrência de pedestres em variados momentos
do dia, o que é favorável à vitalidade local (Figura F-10).
Figura F-10- PçVB-Escala de averiguação diversidade no turno de uso do entorno
imediato.

Fonte: a autora (2014).
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b) Características das ruas circunvizinhas
Dentre as ruas circunvizinhas três apresentam trânsito pouco intenso,
sem fluxo de linhas de ônibus e de transportes alternativos. No entanto, pela R.
Praia Jardim de Alá passam três linhas de ônibus e duas de transporte
alternativo, o que aumenta o potencial do fluxo de pessoas no entorno da praça
(Figura F-11).
Figura F- 11- PçVB- Características das vias do entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).

Como não há nenhuma via coletora contornando o ambiente, admite-se
um ambiente com poucas vias de grande circulação, sendo pouco favorável à
vitalidade (Figura F-12).

Figura F-12- PçVB- Escala de averiguação do item características das vias do
entorno imediato

Fonte: a autora (2014).
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c) Características das calçadas
No caso da PçVB foram averiguados 14 trechos de calçadas que foram
analisados com base na presença de barreiras, desníveis, largura média,
segurança e pavimentação. Os principais problemas referem-se à existência de
barreiras físicas, desníveis e falta de sinalização que dificultam o tráfego das
pessoas, em especial, daquelas com dificuldade de locomoção, obesas, idosos
ou mães com carinho de bebê, por exemplo (Figura F-13, F-14, Quadro F-2).
Figura F-13- PçVB - Acessibilidade nas calçadas do entorno imediato.

C3

C10
Fonte: a autora (2014).
C4

C8
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Figura F-14- PçVB - Acessibilidade nas calçadas do entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).

Quadro F-2- PçVB - Análises relativas à acessibilidade das calçadas do entorno imediato.
LARGUR
BARREIRA
CALÇAD
A MÉDIA
S (S/N)
A
(S/N)
C1
N
S
C2
S
S
C3
S
S
C4
S
S
C5
S
S
C6
S
S
C7
N
S
C8
N
S
C9
N
S
C10
N
S
C11
N
S
C12
S
S
C13 Levando-se
S
S
em conta
C14
S
S

SEGURANÇ
DESNÍVEIS
PAVIMENTO
A
ACESSÍBILI
(< 15 cm)
(S/N)
(S/N)
DADE
S
N
N
S
S
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
S
S
N
N
N
S
N
N
S
S
N
S
S
S
N
N
N
S
N
S
N
S
N
N
N
S
N
S
N
N área
que aS maioria osN trechosde S calçadas na
S
N
S
N

apresenta
problemas
Fonte:
A autora
(2014). que interferem na acessibilidade dos indivíduos, concluise que o entorno é pouco acessível na área analisada (Figura 7.15).

Figura F-15- PçVB - Escala de averiguação da acessibilidade das calçadas do entorno
imediato.

Fonte: a autora (2014).
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d) Diversidade no turno de uso
A diversidade temporal das atividades de uso não residencial é baixa,
pois, a maior parte dos imóveis funciona em dois períodos do dia (mercadinho,
salão de beleza, venda de água mineral), havendo somente um que funciona em
três períodos (bar). Essa situação pode contribuir para a diminuição do uso do
espaço público nos momentos em que os imóveis não comerciais estão em
funcionamento, pois quando estão abertos ampliam a presença e o movimento
de pessoas no entorno, possibilitando a vigilância voluntária e aumentando a
sensação de segurança dos usuários (Figura F-16; F-17). Diante dessa condição
temos um entorno pouco favorável à vitalidade.
Figura F-16- PçVB- Diversidade no turno de uso do entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).
Figura F-17- PçVB- Escala de averiguação do item diversidade no tempo de uso do
entorno imediato

Fonte: a autora (2014).
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e) Fronteiras suaves
No entorno, a presença de fronteiras suaves é razoável, encontrada em
dois imóveis não residenciais: o mercadinho/conveniência com mesas e cadeiras
na calçada e a venda de água mineral, com alguns expositores. A configuração
do lugar, sendo predominantemente residencial com lotes murados, pouco
contribui para a existência desse atributo, interferindo na sensação de segurança
da área e diminuindo as possibilidades de se estar em uma zona intermediária,
de âmbito público e privado (Figura F-18).
Figura F-18- PçVB- Fronteiras suaves no entorno imediato

Fonte: a autora (2014).

Em vista esse quadro, constata-se, que o entorno apresenta presença
mediana de fronteiras suaves, onde apenas dois imóveis possibilitam essa
vivência no espaço de transição entre o público e o privado, reduzindo a
sensação de segurança dos usuários (Figura F-19), o que é razoavelmente
favorável à vitalidade.
Figura F-19- PçVB- Escala de averiguação do item fronteiras suaves do entorno
imediato

Fonte: a autora (2014).

f) Porta e Janelas
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No entorno imediato da PçVB, cerca de 21,6% dos imóveis são da
categoria I, com muros cegos representam uma composição que dificulta o
contato entre o espaço público e o privado, ampliam o afastamento entre as
pessoas que estão dentro e fora, assim como, interferem nos sentimento de
segurança dos indivíduos que trafegam em âmbito público. Já a categoria IV
(porta/portão e janela) é vista nesse caso especialmente em imóveis não
residenciais e aparecem em 5,4% dos edifícios, e em apenas 1,35% têm-se a
categoria IV portas/portões e janelas que se abrem para o espaço público,
considerada a mais indicada (Figura F-20). Diante disso têm-se um entorno que
apresenta poucas portas e janelas. (Figura F-21), o que é pouco favorável à
vitalidade.

Figura F-20-PçVB- Presença de portas e janelas do entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).

Figura F-21- PçVB- Escala de averiguação do item portas e janelas

Fonte: a autora (2014).
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2.3 Escala do ambiente
Investigou-se os elementos que compõem especificamente a praça, tais
como: a) itens do mobiliário e equipamentos urbanos, b) a vegetação
(arborização e paisagismo) e c) os elementos sentáveis.
a) Itens do mobiliário e equipamentos urbanos
O mobiliário urbano mostra-se limitado em termos de variedade. Só existe
um tipo de banco, de lixeira, de poste de iluminação artificial e de brinquedo
infantil. Embora existam 22 bancos de madeira e ferro fundido, eles também são
de apenas um modelo, que em sua maioria contornam o espaço e alguns se
voltam para fora da praça.
O lugar conta ainda com dois grupos de brinquedos infantis (concreto
armado), equipamentos de ginástica e uma quadra poliesportiva com
arquibancada. Estes últimos estão em razoável estado de conservação, com
uma iluminação artificial que favorece seu uso no período noturno, embora, em
algumas partes a iluminação acima da copa das árvores forme sombras em
alguns bancos e na área dos equipamentos de ginástica, dificultando seu uso e
favorecendo a sensação de insegurança nos indivíduos. A conservação dos
elementos, embora razoável, algumas lixeiras, bancos e parte dos brinquedos
infantis estão depredados, conferindo ao lugar um aspecto de abandonado e de
pouca presença do Estado, por sua vez, aumentando sentimentos negativos das
pessoas que a visitam como insegurança e tristeza.
De maneira geral, itens de mobiliário e equipamentos urbanos estão em
boa qualidade, já que a maior parte está limpa e conservada, possibilitando o
uso e incentivando a permanência do usuário no ambiente (Figura F-22, Quadro
F-3) o que é favorável à vitalidade.
Quadro F-3- PçVB- Avaliação dos itens de mobiliário
urbano.
ITENS MOBILIÁRIO
E EQUIP. URBANOS

QUALIDADE

PRESENÇA

Iluminação

SIM

SIM

Equip. lazer/desporto
Equip. adulto
lazer/recrea.

SIM

SIM

SIM

SIM

infantil

Fonte: a autora (2014).
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Figura F-22- PçVB- Escala de averiguação do item mobiliário e equip. urbanos

Fonte: a autora (2014).

b) Arborização
Analisou-se a mancha arbórea existente na praça, que possui uma
quantidade importante de árvores de grande e médio porte que oferecem sombra
à uma grande porção do ambiente e facilitam sua apropriação nos horários de
maior insolação (Figura F-23; F-24).
Figura F-23 – PçVB - Mancha arbórea.

Fonte: a autora (2014).
Figura F-24 - PçVB- Arborização.

Fonte: a autora (2014).
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Diante dessa situação, entende-se que o local tem sua arborização na
categoria I, na qual as copas das árvores formam um dossel na maior parte da
praça, o que favorece o bem estar do indivíduo e contribui para sua estadia
(Figura F-25), sendo favorável à vitalidade.

Figura F-25- PçVB- Escala de averiguação do item arborização

Fonte: a autora (2014).

c) Paisagismo
O paisagismo é visto nos canteiros que compõem o lugar e são formados
por raros arbustos e gramíneas que estão sem manutenção (Figura 26). Estes
canteiros estão por toda a praça, apresentando uma porção significativa de piso
permeável o que pode ampliar a sensação de conforto ambiental dos indivíduos
na área e do entorno, com a diminuição da temperatura do micro clima e com a
manutenção da umidade local. Com essa configuração têm-se um paisagismo
na categoria II, onde a maioria dos canteiros é só gramado sem os demais
componentes paisagísticos (Figura F-26, F-27), sendo razoavelmente favorável
à vitalidade.

Figura F-26- PçVB- paisagismo

Fonte: a autora (2014).
Figura F-27- Escala de averiguação do item paisagismo

Fonte: a autora (2014).
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d) Elementos sentáveis
Não existem elementos sentáveis informais, já os formais são bancos de
madeira e ferro, bancos de concreto e arquibancada que se distribuem por toda
a praça. Em relação à qualidade estão em bom estado de conservação e
limpeza, com poucos bancos degradados. A variedade é baixa, haja vista, que
só existe um tipo de cada elemento e a quantidade é boa, com 65 m lineares de
espaços sentáveis para cada m2 de área de praça (Figura F-28). Diante desses
dados, têm-se um espaço com boa qualidade no item espaços sentáveis, o que
possibilita a permanência e a variedade de usuários no local, além de ampliar as
chances da realização de múltiplas atividades de permanência (Figura F-29).
Figura F-28- PçVB- Elementos sentáveis

Fonte: a autora (2014).

Figura F- 29- PçVB- Escala de averiguação do item elementos sentáveis

Fonte: A autora (2014).

2.4 SÍNTESE DA ANÁLISE MORFOLÓGICA
A síntese da análise morfológica realizada na PçVB evidencia que dentre
os 13 itens avaliados, quase a metade (5) está em condições favoráveis à
vitalidade (marcados em azul) como no raio de influência: presença de PGTs; no
entorno imediato: diversidade do uso do solo e no ambiente em si: itens de
mobiliário e equipamentos urbanos, arborização e espaços sentáveis.
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Já os itens considerados razoáveis (marcados em laranja) estão
relacionados ao raio de influência: características das vias. Quanto ao entorno
imediato: presença de fronteiras suaves e em relação ao ambiente em si: o
paisagismo.
Dentre os avaliados como pouco favoráveis (marcados em amarelo) têmse os do raio de influência: a diversidade no turno de uso. Do entorno imediato,
as características das vias, acessibilidade das calçadas, diversidade do turno de
uso do solo e presença de portas e janelas. Ao final, têm-se um quadro com a
síntese da análise morfológica realizada na PçVB (Figura F-30).
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Figura F-30- PçVB- Síntese da análise morfológica
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3 O USO
Para a realização dos mapeamentos, a planta-baixa esquemática da
PçVB foi seccionada em três (3) setores (Figura F-31): 1) academia de ginástica,
2) playground e 3) quadra poliesportiva.
Figura F-31- PçVB- Planta-baixa esquemática com setores

.
Fonte: A autora (2014).

O mapeamento desenvolvido na quarta-feira mostrou que 123 pessoas
transitaram pela área, das quais 52 estavam de passagem. Como atividades de
permanência, jogar/brincar foi a que mais atraiu usuários (30), assim como,
conversar/namorar (19). Nesse dia, mais de um quarto dos visitantes (50) eram
homens e aproximadamente um terço era crianças (30) (Quadro F-4).
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Quadro F-4 – PçVB- Quantidade de usuários por horário de mapeamento na
quarta-feira.
QUARTA-FEIRA
ATIVIDADE/HORÁRIO

6h

8h

17h

19h

TOTAL

De passagem

9

17

19

7

52

Esperar ônibus/taxi

0

0

0

0

0

Conversar/namorar

0

2

9

8

19

Trabalhar

0

0

0

0

0

Comer/beber

0

0

3

0

3

Jogar/brincar

0

0

14

16

30

Passear pessoa/animal

0

0

2

0

2

Sentar/contemplar

0

0

0

1

1

Fazer ativ. física

7

3

4

1

15

Ler

0

0

1

0

1

TOTAL

16

22

52

33

123

Fonte: A autora (2014).

Nesse dia a PçVB foi utilizada por mais pessoas no período da tarde (52)
e noite (33) e às 6h foi registrado o menor público (16). Viu-se que o setor 1 foi
o mais procurado com quase metade dos usuários observados (60). Trata-se da
área que ladeia a R. Jardim de Alá com pequenos comércios e com maior fluxo
de veículos e pedestres. Embora com a presença da quadra poliesportiva, o
setor 3 foi o menos utilizado (19). Enfatiza-se a importância do setor 1 para
atividades de circulação, como estar de passagem e o setor 3 para atividades de
permanência como brincar/jogar, especialmente pela existência de um programa
no qual um professor de Ed. Física e ex-técnico de futebol aposentado oferece
aulas desse esporte para as crianças do bairro, nos dias da semana e em
variados horários (à tarde/noite) (Figura F-32).
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Figura F-32- PçVB - Quantidade de usuários mapeados na quarta-feira.

Fonte: A autora (2014).

O sábado foi o dia em que mais se registrou usuários (127), no qual,
aproximadamente, a metade das pessoas estava de passagem pelo lugar (63).
Dentre as atividades de permanência, notou-se que jogar/brincar foi mais
exercida pelas pessoas (30), assim como conversar/namorar (22), evidenciando
a importância de espaços como sentar e jogar/brincar para a vitalidade do lugar
(Quadro F-5).

Quadro F-5- PçVB- Quantidade de usuários por horário de mapeamento na quarta-feira.
SÁBADO
ATIVIDADE/HORÁRIO

6h

8h

17h

19h

TOTAL

%

De passagem

6

11

20

26

63

49,61

Esperar ônibus/taxi

0

0

0

0

0

0

Conversar/namorar

0

4

12

6

22

17,32

Trabalhar

0

0

0

0

0

0

Comer/beber

0

0

7

0

7

5,51

Jogar/brincar

0

7

15

8

30

23,62

Passear pessoa/animal

1

0

2

0

3

2,36

Sentar/contemplar

1

0

0

0

1

0,79

Fazer ativ. física

1

0

0

0

1

0,79

Ler

0

0

0

0

0

0

Outro

0

0

0

0

0

0

TOTAL

9

22

56

40

127

100,00

Fonte: A autora (2014).
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No sábado, o horário das 17h foi o mais requisitado (56), no qual as
diversas atividades de permanência (36) foram mais registradas do que estar de
passagem. Dentre os locais mais visitados, constatou-se que o setor 3 com uma
quadra foi o mais utilizado (49), tanto quanto o setor 1 com os bancos que se
voltam aos comércios e à rua mais movimentada do entorno (43). O
mapeamento evidenciou que nesse dia, os homens são aqueles que mais
visitaram o lugar (88) seguido das mulheres (26) (Figura F-33).
Figura F-33- PçVB- Quantidade de usuários no sábado.

Fonte: A autora (2014).

Já no domingo, o mapeamento revelou o menor público dos três dias (73),
no qual, mais da metade dos indivíduos estava de passagem (41). As atividades
de permanência mais computadas foram: jogar/brincar (13) e conversar (10).
Nesse dia, o local foi utilizado principalmente pelo público masculino (51) e foram
registradas poucas crianças (9) (Quadro F-6).
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Quadro F-6- PçVB- Quantidade de usuários por horário de mapeamento no domingo.
DOMINGO
ATIVIDADE/HORÁRIO

6h

8h

17h

19h

TOTAL

De passagem

6

15

10

10

41

Esperar ônibus/taxi

0

0

0

0

0

Conversar/namorar

0

0

4

6

10

Trabalhar

0

0

0

0

0

Comer/beber

0

0

3

0

3

Jogar/brincar

0

0

6

7

13

Passear pessoa/animal

0

1

3

0

4

Sentar/contemplar

0

0

0

0

0

Fazer ativ. física

0

0

0

0

0

Ler

0

0

0

0

0

Outro

1

0

0

0

1

TOTAL

7

16

26

23

72

Fonte: A autora (2014).

Na PçVB, os locais mais utilizados foram os bancos do setor 1 (31) que
são utilizados principalmente pela proximidade com os comércios locais, já
grande parte dos usuários são clientes ou amigos dos proprietários. A quadra e
a arquibancada do setor 3 (22) também foram bastante utilizadas, reforçando a
importância desses elementos para a presença de pessoas na área (Figura F34).
Figura 34- PçVB - Quantidade de usuários no domingo.

Fonte: A autora (2014).
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3.2 SÍNTESE DO MAPEAMENTO
A realização do mapeamento comportamental possibilitou a compreensão
acerca das formas de uso do lugar, evidenciando o público que mais freqüenta,
assim como, os horários mais requisitados e os elementos de sua morfologia
espacial, que contribuem para a sua utilização e os padrões de comportamento
vislumbrados.
Viu-se que o local foi visitado principalmente por homens (189) em todos
os três dias de observações. O sábado foi o dia em que eles estiveram mais
presentes na praça. As crianças estiveram presente no local, mas, em menor
quantidade, principalmente no domingo (9) (Quadro F-7)

Quadro F-7-PçVB- Quantidade de usuários
por dia
USUÁRIOS POR DIA

HOMEM

MULHER

CRIANÇA

TOTAL

QUARTA-FEIRA

50

32

41

123

SÁBADO

88

26

13

127

DOMINGO

51

13

9

73

189

71

63

323

TOTAL

Fonte: A autora (2014).

No espaço foram observadas algumas atividades de permanência como
jogar/brincar (73) e conversar/namorar (52), embora o local sirva bastante à
função de passagem, que foi muito expressiva nos três dias observados. Não
foram computadas pessoas trabalhando. Notou-se, que quase metade dos
usuários utilizaram a praça como local de passagem (156) (Quadro F-8).
Quadro F-8 – PçVB- Quantidade de usuários por dia
ATIVIDADES/ DIA

QUARTA-FEIRA

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

De passagem

52

63

41

156

Trabalhar

0

0

0

0

Comer/beber

3

7

3

13

Jogar/brincar

30

30

13

73

Passear pessoa/animal

2

3

4

9

Sentar/contemplar

1

1

0

2

Conversar/namorar

19

22

11

52

Fazer ativ.física

15

1

0

16

Ler

1

0

0

1

Outro

0

0

1

1

123

127

73

323

TOTAL

Fonte: A autora (2014).
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Em relação aos setores da praça viu-se que o setor 1 foi o mais utilizado
em quantidade semelhante ao setor 3. Nessas zonas existem elementos que
sugerem favorecer a atratividade local, como a quadra poliesportiva e bancos
sombreados direcionados para a rua de maior movimento e para os comércios
de bairro (QuadroF-9).
Quadro F-9- PçVB- Quantidade de usuários por setor a cada dia
SETOR/DIA

1

2

3

TOTAL

QUARTA

46

28

49

123

SÁBADO

48

30

49

127

DOMINGO

31

20

22

73

TOTAL

125

78

120

323

Fonte: A autora (2014).

Esses informações possibilitaram avaliar o desempenho do local de
acordo com a escala proposta da seguinte maneira:
•

Em relação à diversidade de atividades:
Viu-se que o local apresenta alta diversidade de atividades,
já que foram registradas 8 atividades de permanência como:
jogar/brincar, comer/beber, conversar/namorar, passear com
pessoa/animal, sentar, contemplar. Além dessas, a praça funciona
como local de transição, atendendo à função de lugar de passagem
(Figura F-35)
. PçVB- Escala de averiguação do item da diversidade de uso.
Figura F-35-

Fonte: A autora (2014).

•

Em relação à densidade de uso:
A PçVB possui 9.688 m2 e a quantidade máxima de usuários
registrada foi de 56 pessoas (sábado às 17h). Nesse sentido, têmse uma área de 173 m2 por pessoa, indicando que o local possui
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uma densidade de uso baixa em função dessa relação entre área
disponibilizada ao uso e presença de usuários (Figura F-36).
Figura F-36- PçVB- Escala de averiguação da densidade de uso

Fonte: A autora (2014).
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4 A PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS
A amostra de 30 usuários entrevistados contou com a participação de 9
de homens, com faixa etária predominante entre 41 e 50 anos (13) e que
moravam no bairro (17). A escolaridade mais registrada foi daqueles com ensino
médio (14) e casados (13) (Tabela F-1).

Tabela F- 1- PçVB - Dados sócio demográficos das pessoas entrevistadas.
VARIÁVEIS SÓCIODEMOGRÁFICAS
GÊNERO
FAIXA ETÁRIA

MORADIA
TRABALHO
ESCOLARIDADE

ESTADO CIVIL

FILHOS

Níveis
Feminino
Masculino
19-30
31-40
41-50
> 50
No bairro
Em outro bairro
No bairro
Em outro bairro
Ensino superior
Ensino médio
Ensino fundamental
Não informou
Casado (a)
Solteiro (a)
Divorciado (a)
Viúvo (a)
1 a 2 filhos
Mais de 3
Não tem

TOTAL

No.
Usuários (f)
09
21
08
03
13
06
17
13
04
26
10
14
06
00
13
09
06
02
20
02
08
30

%
30
70
27
10
43,3
20
57
43,3
13,3
87
33,3
47
20
00
43,3
30
20
6,7
67
6,7
27
100

Fonte: A autora (2014).

Para averiguar a representação da praça na percepção dos usuários,
pediu-se que os mesmos sugerissem três palavras relativas ao espaço. A maior
parte das respostas foi relacionada com termos positivos, como o local ser
agradável, bonito, espaçoso e possibilitar momentos de lazer e recreação.
Apenas para um indivíduo o local representa insegurança (Tabela F-2).

29

Tabela F- 2- PçVB - Classes, categorias e subcategorias que emergiram da análise
de conteúdo temático com frequência e percentagem (n=30).
CATEGORIAS

EVOCAÇÕES

AGRADÁVEL
(7 unidades temáticas)

Boa/agradável/animada/
bonita/ampla/espaçosa/grande
Descanso/passear com animais
de estimação/caminhada/
exercícios/amigos
Mal cuidada/suja/
descuidada
Insegurança

LAZER
(5 unidades temáticas)
ABANDONADA
(3 unidades temáticas)
INSEGURA
(01 unidade temática)
Total

Frequência
das respostas

%

53

44

12

31,2

27

19

03

6,2

95

100

Fonte: A autora (2014).

A pergunta: “De um modo geral, o que você acha dessa praça?” é uma
questão aberta para elucidar como o usuário vivencia o ambiente. As respostas
enfatizaram os aspectos agradabilidade e lazer, mas, salientaram também, a
importância do fator manutenção do ambiente, como mostram alguns relatos:
Eu moro por aqui, venho andando e sempre quanto está muito
calor venho aqui conversar com os amigos (PçVB-03m55).
Sou aposentado, venho aqui todos os dias conversar com o
pessoal (PçVB-09m68)
Eu gosto demais dessa sombra daqui, sempre trago ele (animal
de estimação) para passear aqui (PçVB21f48)

A frequência com que o usuário utiliza o espaço evidencia sua relação
com ele e o valor que ele confere ao ambiente. Nesse, poucos foram aqueles
que utilizam a praça raramente (1) e a maioria mencionou visitá-la entre 3 e 5
vezes por semana (20) mostrando um envolvimento positivo com o lugar. Os
horários de visitação estão relacionados, dentre outros aspectos, com as
atividades praticadas. Notou-se que o início da manhã foi o mais citado pelos
usuários (12), seguido do início da noite (8). Nesses momentos, a maioria dos
usuários permanece na praça entre 31minutos e 1 hora (19), havendo também
aqueles que ficam mais de 1 hora (5) e mais de 3 horas (5).
Para esses usuários, a praça é principalmente local de lazer e interação
social, possibilitando a prática do jogo, da brincadeira e da atividade física para
a maior parte dos entrevistados (21) e da conversa, namoro e encontro com
amigos (11), existindo também aqueles que vão ao ambiente para comer/beber
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(6). Para os entrevistados, o público que mais utiliza o local são as crianças (23)
e os jovens (18).
Conforme os relatos, a interação social é percebida com certa reserva
pelos indivíduos, onde um terço dos indivíduos declarou-se indiferentes em
relação às pessoas que frequentam a praça e para 17 essas pessoas são
inconvenientes. Contudo, para 10, elas são legais ou alegres (20). Já em relação
à companhia para visitar a PçVB, os relatos mostraram que é feita principalmente
por indivíduos que vão sozinhos (17) e metade vai com adultos (esposa,
namorada, amigo) ou com animais de estimação (9), indicando uma área que
atende a diversos públicos.
Para alguns usuários, o ambiente sucinta sentimentos positivos, onde 18
afirmaram sentir-se felizes ou incluídos e metade, relaxada. Entretanto, alguns
informaram a necessidade de estar “atentos” (11) no lugar.
Na sequência, pediu-se ao entrevistado que mencionasse até três pontos
positivos do lugar. Para a maioria expressiva (26) pesou a boa localização e
acesso que favorecem a visitação e importante parte da amostra mencionou a
proximidade à residência (17), tendo ainda os que consideram o ter quadra e/ou
campo (12). Outros itens também foram descritos, como local de encontro
animado (6) e ser sombreada (4).
O inverso também foi investigado, e pediu-se ao participante que citasse
os principais problemas do lugar, onde a sujeira (28) e a falta de segurança foram
os aspectos mais relevantes, seguidos de não ser bem frequentada (16), da
manutenção precária (10) e da iluminação deficiente (9).
Pediu-se aos entrevistados que avaliassem alguns itens referentes ao
espaço. Os dados mostraram que o item melhor avaliado foi a arborização
(média 4,9), seguido da pavimentação (4,8), vizinhança (4,7) e dos bancos (4).
Os itens mais criticados foram: a academia (1), limpeza/conservação (1,4) e os
brinquedos (2,1) (Tabela F-3).
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Tabela F- 3- PçVB- Avaliação dos itens da praça pelos usuários
ITEM/NOTA

1

2

3

4

5

MÉDIA

1.

Arborização

0

0

1

1

28

4,9

2.

Paisagismo

0

0

4

20

6

4

3.

Beleza

0

0

10

10

10

4

4.

Bancos

0

3

4

2

21

4,3

5.

Quadra

0

12

12

6

0

2,4

6.

Brinquedos

2

21

7

0

0

2,1

7.

Academia

29

1

0

0

0

1

8.

Vizinhança

0

0

1

6

23

4,7

9.

Pavimentação

0

0

2

1

27

4,8

10. Iluminação

0

1

7

16

5

3,7

11. Limpeza/conservação

21

7

1

1

0

1,4

Fonte: A autora (2014).

Antes de encerrar a entrevista, pediu-se ao indivíduo para descrever o
que poderia ser feito no local para torná-lo melhor, mais adaptado a atender às
suas necessidades. Foram mencionados itens relativos, especialmente ao
ambiente em si, como colocação de ATI (14), melhoria da qualidade dos
brinquedos (12), ações de melhoria da segurança (24), aspectos da limpeza e
conservação (22) e melhoria do paisagismo (17) (Quadro F-8).
Quadro F-8- PçVB - Sugestões dos usuários para melhorias.
MOBILIÁRIO/EQUIPAM.

N

%

Brinquedos

12

11,11

ATI

14

12,96

Bancos

8

7,41

Iluminação

11

10,19

SUBTOTAL:

45

41,67

OUTROS

N

%

Segurança

24

22,22

SUBTOTAL:

24

22,22

MANUT/CONSERV

N

%

Limpeza

22

20,37

SUBTOTAL:

22

20,37

VEGETAÇÃO

N

%

Paisagismo

17

15,74

SUBTOTAL:

17

15,74

TOTAL

108

100

Fonte: A autora (2014).
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4 CONCLUSÃO DO ESTUDO
A realização dessas análises nos levam a considerar que a PçVB
apresenta características físicas em seu ambiente e em seu entorno que
isoladamente ou quando relacionadas contribuem favoravelmente para seu uso.
A análise do raio de influência revelou que a presença de muitos atratores
(PGTs) e as características das via, avaliadas como ideais, incidem sobre a
vitalidade de maneira restrita, mas ainda favorecem o tráfego de pessoas e as
possibilidades de reconhecimento e apropriação espacial da praça. A presença
desses elementos não foi verbalizada pelos usuários, sugerindo que eles não se
dão conta de sua existência ou relevância.
A localização do ambiente propicia o movimento de pessoas, tanto de
moradores quando de visitantes, ali seu entorno passa transporte público
coletivo e existem alguns imóveis comerciais.
Em relação ao entorno imediato, nota-se a importância das atividades que
apoiam alguns usos realizados na praça, como comer/beber, encontrar e
conversar com amigos e namorar, havendo nesse caso uma relação direta entre
a morfologia do ambiente (espaço sombreado, pavimentado e com bancos) e as
atividades existentes (venda de comida e bebida), como ficou claro no
mapeamento e nas entrevistas.
Boa parte dos entrevistados reconhecem a importância do uso comercial
do entorno, principalmente do pequeno mercado que utiliza mesas situadas sob
as copas das árvores da praça. Para eles o uso da praça está atrelado à
degustação de bebidas e comidas, ao sombreamento e à conversa com amigos,
confirmando-se como um ambiente agradável e confortável.
Ainda em relação às características do entorno, a função residencial
contribui para a presença de pessoas, a maior parte dos usuários residentes no
bairro. Quanto a isso, pode-se cogitar também que, embora circulem linhas de
transporte coletivo por uma das ruas que delimitam o lugar, a influência da praça
se restringe ao bairro, como se os seus atrativos pouco atraíssem pessoas de
locais mais distantes (ou não as atraem).
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Mesmo com o uso residencial que pressupõe a presença de muitas portas
e janelas que favorecem a sensação de segurança, isso foi pouco constatado e
os usuários aparentemente não as percebem, já que os sentimentos de medo
por estar no espaço público mostrou-se uma das principais objeções
mencionadas à utilização da praça, talvez porque em função de sua largura seja
difícil visualizá-la totalmente.
As caraterísticas das vias do entorno imediato com um fluxo de veículos
restrito, atua positivamente no acesso ao ambiente e no seu conforto. Cogita-se
não sendo verbalizadas pelos usuários suas condições pouco influenciam nas
suas escolhas voltadas ao lugar ou se seus efeitos são inconscientes pelas
pessoas, levando-as a visitar o local frequentemente mesmo sem entender tal
aspecto.
O mapeamento e as entrevistas no local mostraram que as atividades
ocorrem de acordo com suas características e também em função das do uso do
solo no entorno. Assim, jogar/brincar acontece em função da existência de uma
quadra poliesportiva e de dois grupos de brinquedos infantis, assim como
caminhar/fazer exercício é vista pela qualidade do pavimento existente e
comer/beber pela presença de uma arborização imponente e do uso comercial
do entorno.
A quadra poliesportiva é um importante elemento para a vitalidade da
PçVB. Sua localização centralizada, seu bom estado de conservação e sua
iluminação favorecem o uso do lugar, especialmente à tarde e à noite, assim
como a presença no raio de influência de escolas e residências, que
possivelmente disponibiliza uma demanda de potenciais usuários. A existência
de um programa social que se desenvolve cotidianamente é outro ponto positivo
favorecendo a presença de pessoas em determinados momentos, e também
incentivando-as à praticarem outras funções como caminhar/realizar atividade
física e conversar/namorar.
Juntamente com a quadra, a existência de arborização de grande e médio
porte que gera sombreamento também torna o local mais interessante ao uso, o
que é reforçada pelos bancos do setor 1 (o mais sombreado) ambos
mencionados pelos entrevistados. Assim a vegetação, relacionada à existência
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de bancos bem conservados mostra-se um importante indutor de uso do lugar e,
contribuem positivamente para a vitalidade.
Em geral, os elementos que compõem o ambiente são mais facilmente
percebidos pelos usuários, para os quais o uso da praça apresenta ter pouca ou
nenhuma relação com o que está além dos seus limites físicos e cuja
preocupação dos indivíduos recaiu principalmente com os elementos do espaço
em si, como seu estado de conservação, insegurança e estética. Quanto aos
demais elementos da composição espacial que foram investigados (como as
características das vias, a diversidade no tempo de uso, a presença de PGTs),
os indivíduos referem-se indiretamente à sua existência, descritos como
qualidades do lugar em diálogos que enfatizam a boa localização e fácil acesso
ao local.

1

APÊNDICE G – ESTUDO DE CASO II - PRAÇA LUIZ RAIMUNDO DE
SOUZA – PçLR

A PçLR está localizada no bairro da Praia do Meio, na região
administrativa leste da capital potiguar. De acordo com Cascudo (1999) o nome
inicial do bairro era Praia do Morcego e consistia em uma vila de pescadores,
sendo descoberto pelas elites potiguares nas décadas de 1910 e 1920 (Figura
G-1).
Figura G-1- Imagens antigas do bairro da Praia do Meio.

Fonte: http://tokdehistoria.com.br/2013/10/03/401-fotos-antigas-de-natal/

O bairro foi instituído em 1993 pela lei 4.328 com uma área de 48,92 Ha
e uma população de 3.878 moradores (NATAL, 2013) e, de acordo com a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo- SEMURB (2009), possui
quatro praças públicas, dentre elas a PçLR (Figura G-2).
Figura G-2- Bairro da Praia do Meio com a disposição de suas praças públicas.

Fonte: SEMURB (2013), editado pela autora.
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A praça está localizada na porção central do bairro e apresenta uma
área de 1.793m2. Contém uma quadra poliesportiva, uma academia de
concreto, um playground, um quiosque, um ponto de ônibus com banco. Não
existem lixeiras nem bancos exceto do abrigo de transporte coletivo. O seu
estado de conservação é razoável, mas constatou-se a presença de lixo e a
degradação total dos bancos que foram arrancados pouco tempo após a
seleção do espaço para a pesquisa. A quadra, por sua vez, está em bem
conservada haja vista que passou por uma reforma no início desse ano. A
iluminação é feita por um único poste alto e pelos refletores da quadra quando
estão em funcionamento (Figura G-3; G-4).

Figura G-3- Planta baixa esquemática da PçLR

Fonte: a autora (2014).
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Figura G-4 - PçLR - Elementos e situação atual do lugar

Fonte: a autora (2014).
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2 AS PROPRIEDADES ESPACIAIS
Considerando que o uso de um espaço não se restringe ao potencial de
atração existente apenas em função dos elementos espaciais específicos do
ambiente, viu-se a importância de averiguar também como as características
do entorno do ambiente. Dessa maneira, além da praça em si (item 2.3) este
item investigou aspectos relativos ao raio de influência de 500m (item 2.1),
entorno imediato (item 2.2).

2.1 ESCALA DO RAIO DE INFLUÊNCIA 500 m
Com o intuito de identificar os elementos que compõem a morfologia da
praça em um raio de influência de 500m desenvolveu-se esse item que
investigou: a) o uso do solo; b) a presença de Pólos Geradores de Tráfego –
PGTs; e c) as características das vias que conformam a área.
a) Uso do solo
A PçLR está localizada em uma vizinhança cujo uso residencial é
predominante, havendo também outros usos, uma vez que ela está inserida em
área bem próxima ao calçadão litorâneo, em um bairro com a presença de
atividades voltadas ao turismo, como hotéis, pousadas, restaurantes e lojas, o
que

possibilita

o

fluxo

de

pedestres,

seja

de

moradores

ou

de

visitantes/turistas.
Embora a ocorrência de usos distintos do residencial sejam relevantes
para a vitalidade local, ressalta-se a importância do período de funcionamento
desses imóveis que possibilitem o movimento de pessoas em diferentes
horários do dia. Nesse raio de influência mais de 87,42% dos imóveis são de
uso residencial e apenas 4, 53% representam atividades não comerciais que
funcionam por três períodos do dia (Figura 5). Segundo a escala adotada que
considera a presença de até 20% de imóveis na categoria III (funcionando em
três períodos do dia) trata-se de uma área com pouca diversidade no tempo de
uso, diminuindo o movimento de pessoas nos horários em que esses
empreendimento não funcionam (Quadro G-1; Figura G- 6).
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Figura G-5- PçLR- Diversidade temporal dos edifícios do entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).
Quadro G-1- PçLR- Diversidade nos turnos de uso dos edifícios
não comerciais no raio de influência.
ATIVIDADE/FUNCIONAMENTO
Residencial
1 Período
2 Períodos
3 Períodos
TOTAL

N
424
2
37
22

%
87,42
0,41
7,62
4,53
485

Fonte: a autora (2014).

Figura G-6- PçLR -Escala de averiguação do item diversidade no turno de uso.

Fonte: a autora (2014).
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b) Presença de PGTs
Em termos de empreendimentos urbanos que têm como um dos
impactos influenciar o movimento de pessoas e veículos, nomeados de PGTs
foram encontrados 13 imóveis, dentre os quais estão hospitais, hotéis,
restaurantes, edifícios comerciais e condomínios residenciais, distribuídos
principalmente pela parte leste da Av. Miramar e nas vias de maior tráfego de
veículos (Figura G-7).
Figura G-7- PçLR- Presença de PGTs no raio de influência.

Fonte: a autora (2014).

Diante dessa distribuição desses imóveis, classifica-se essa área com
alta ocorrência de PGTs, o que pode facilitar o movimento de pessoas na área
de estudo (Figura G-8) sendo favorável à vitalidade.
Figura G-8- PçLR- Escala de averiguação da presença de PGTs do raio de
influência.

Fonte: a autora (2014).
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c) Características das vias
De acordo com o Plano Diretor de Natal (NATAL, 2007) têm-se nesse
entorno existem ruas que se configuram como vias estruturais, coletoras e
locais. Dentre as mais integradas está a Av. Pres. Café Filho que é definida
como estrutural e que articula o fluxo com vias coletoras como a Av. Miramar e
R. do Areal e articulam o movimento viário juntamente com as locais. Nessas
vias mais expressivas da hierarquia viária – estruturais e coletoras – o tráfego
de veículos é intenso com o fluxo de transporte coletivo e a presença de
habitações, comércio e serviço (Figura G-9).
Figura G-9- PçLR-Escala de averiguação das características das vias do raio de
influência

Fonte: a autora (2014).

De acordo com a escala de averiguação, estamos diante de uma área
com potencial de circulação alto, em função da predominância de vias de
acessibilidade mediana e alta, sendo razoavelmente favorável à vitalidade
(Figura G-10)
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Figura G-10- PçLR- Escala de averiguação das características das vias do raio de
influência.

Fonte: a autora (2014).

2.2 ESCALA DO ENTORNO IMEDIATO
Nesse item são discutidos os elementos referentes ao entorno imediato
da PçLR, com foco para: a) uso do solo, b) características das ruas
circunvizinhas, c) características das calçadas, d) fronteiras suaves e e) portas
e janelas.
a) Uso do solo
A vizinhança da praça possui como atividade cotidiana uma padaria e
um pequeno mercado. Como atividades eventuais há uma igreja e um
bar/restaurante. A loja de materiais de construção, que também faz parte desse
entorno, configura-se como uma atividade opcional (Figura G-11). Com a
exceção do pequeno mercado, os demais usos estão dispostos na via de maior
movimento de veículos como a R. Pedro Afonso, evidenciando uma relação
que se aproveita das possibilidades disponibilizadas pelo movimento de
pessoas que essa rota apresenta.
Figura G-11- PçLR- Mapa de uso do solo do entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).
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Com essa distribuição de atividades, entende-se que o entorno
apresenta uma alta diversidade no uso do solo, já que contém usos cotidianos,
eventuais e opcionais, possibilitando a ocorrência de usuários diversos
circulando pela área em variados momentos do dia o que contribui de forma
positiva para sua vitalidade (Figura G-12). Essa condição mostra-se favorável à
vitalidade.
Figura G-12- PçLR- Escala de averiguação do item uso do solo do entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).

b) Características das vias
A PçLR está situada no bairro da Praia do Meio e é delimitada pela R.
Feliciano Dias, R. Monte Carlos, R. Pedro Afonso e Vila São Geraldo. O tráfego
é intenso especialmente na R. Pedro Afonso, por onde circulam também 8
linhas de ônibus (SEMSUR, 2009), tratando-se de uma via que vem do centro
da cidade e faz ligação com a praia que dá nome ao bairro e que fica à
aproximadamente 250m da praça (Figura G-13).
Figura G-13- PçLR Características das ruas circunvizinhas do entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).
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Diante desse cenário com nenhuma via coletora contornando o ambiente
e embasado na escala de averiguação trata-se de um ambiente com poucas
vias de grande circulação (Figura G-14), o que é pouco favorável à vitalidade.
Figura G-14- PçLR- Escala de averiguação do item características das vias do
entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).

c) Características das calçadas
A vitalidade de um lugar está diretamente relacionada à presença de
usuários. Dentre as diversas maneiras de garantir que isso ocorra está
possibilitar o tráfego de pedestres na área, que por sua vez se relaciona às
condições de acessibilidade das calçadas que chegam à praça. Essa estratégia
criaria possibilidades de que a diversidade de público visite o lugar.
Dentre os itens analisados contatou-se que a largura média local é
respeitada em dois dos quatro trechos de calçadas analisados. A segurança
(sinalização horizontal e travessias sinalizadas) não foi vista na maior parte das
calçadas investigadas (3 de um total de 4 calçadas) e em apenas uma não
foram constatados desníveis acima de 15cm, aspecto que é bastante
recorrente nesse entorno.
Assim como os desníveis ocorrência de barreiras arquitetônicas também
é bastante regular e aparecem em todos os trechos com a existência de
rampas, escadarias e gradis na faixa de tráfego da calçada. Somado a isso,
existe a presença de postes de iluminação que pela largura estreita da área de
serviço da calçada tornam-se mais uma barreira física dificultando o trânsito
das pessoas e o acesso ao espaço público (Figuras G-15; G-16; Quadro G-2).
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Figura G-15- PçLR- Escala de averiguação da acessibilidade das calçadas do entorno
imediato

Fonte: a autora (2014).

Figura G-16- PçLR- Acessibilidade das calçadas do entorno imediato.

C3

C4

C1
Fonte: a autora (2014).

C2
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Quadro G-2- PçLR- Análises relativas à acessibilidade das calçadas do entorno
CALÇADA

BARREIRAS
(S/N)

LARGURA
MÉDIA
(S/N)

PAVIMENTO
(S/N)

SEGURANÇA
(S/N)

C1
C2
C3
C4

S
S
S
S

N
N
N
N

S
S
S
N

N
S
N
N

DESNÍVEIS
(< 15 cm)
S
N
N
N

ACESSÍBI
LIDADE
N
N
N
N

Fonte: a autora (2014).

Considerando que todas as calçadas apresentam problemas que podem
interferir na acessibilidade dos indivíduos e por sua vez dificultar o tráfego de
pessoas, conclui-se que o entorno é pouco acessível nos trechos de calçadas
analisados (Figura G-17), sendo pouco favorável à vitalidade.
Figura G-17- PçLR- Escala de averiguação da acessibilidade das calçadas do
entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).

d) Diversidade nos turnos de uso
Apurou-se que na PçLR a diversidade temporal das atividades não
residenciais é baixa, haja vista que apenas um estabelecimento comercial (o
bar/restaurante) funciona nos três períodos do dia (entre as 10 e 22h)
correspondendo a um imóvel de categoria III. Os demais funcionam apenas um
período (a igreja) ou dois (pequeno mercado). Essa situação mostra-se como
negativa para a vitalidade local, já que durante o período noturno apenas um
imóvel comercial permanece em funcionamento, o que não favorece a
ocorrência de pessoas circulando no entorno, aumentando a sensação de
insegurança e reduzindo sua vitalidade (Figura G-18). Com essa condição,
apurou-se que a praça apresenta diversidade mediana nos turnos de uso
(Figura G-19), o que é razoavelmente favorável à vitalidade.
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Figura G-18- PçLR- Diversidade no tempo de uso do entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).

Figura G-19-PçLR- Escala de averiguação do item diversidade no turno de uso do
entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).

e) Fronteiras suaves
No entorno da PçLR os edifícios com fronteiras suaves quase inexistem,
restringem-se ao bar/restaurante, que disponibilizam mesas e cadeiras nas
calçadas frontais do estabelecimento e contribuem para manter as pessoas no
espaço privado, em uma relação mais próxima com o público. Além disso, essa
zona aumenta as possibilidades do contato com quem está na praça,
favorecendo a vitalidade e ampliando a sensação de segurança dos indivíduos
(Figura 20). Em virtude da existência de apenas um imóvel com fronteira
suave, entende-se que a ocorrência desse atributo na área é baixa (Figura G21) o que é pouco favorável à vitalidade.
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Figura G-20- PçLR- Presença ou ausência de fronteiras suaves no entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).

Figura G-21- PçLR-Escala de averiguação do item fronteiras suaves no entorno
imediato.

Fonte: a autora (2014)

f) Porta e Janelas
O levantamento in loco dos imóveis que compõem esse entorno
mostraram que a grande maioria (59%) é de edifícios com categoria II (imóvel
com porta/portão e janela), o que amplia as possibilidades do contato entre o
interior e o exterior, entre o público e o privado, sendo positivo para a vitalidade
da área. Da mesma maneira, não foram registrados imóveis da categoria I
(muro cego) e apenas 11,4% da categoria II (muro com porta/portão) que
podem dificultar essa relação entre o bem público e privado (Figura G-22)
condição favorável para a vitalidade local.
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Figura G-22- PçLR- Ocorrência ou ausência de portas e janelas do entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).

Diante desse quadro, com base na escala de análise adotada trata-se de
um ambiente com muitas portas e janelas sendo favorável à vitalidade (Figura
G-23).
Figura G-23- PçLR- Escala de averiguação do item presença de portas e janelas do
entorno imediato.

Fonte: a autora (2014).

2.3 ESCALA DO AMBIENTE
Nesse nível de análise, partiu-se para investigar os elementos que
compõem especificamente a praça, como: a) itens do mobiliário e
equipamentos urbanos; b) a vegetação; e c) os espaços sentáveis.
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a) Itens do mobiliário e equipamentos urbanos
A PçLR dispõe de uma quadra poliesportiva em bom estado de
conservação já que passou recentemente por uma reforma, o playground está
deteriorado, com a pintura danificada e sua caixa de areia necessita ser
complementada, o que está deixando os brinquedos difíceis de serem
utilizados pelas crianças. A academia é de concreto e está em bom estado de
conservação. A iluminação noturna é feita por um poste alto e pelos refletores
dispostos na quadra (Quadro G-3).
Quadro G-3- PçLR- Descrição do mobiliário e equipamentos urbanos.
ITENS MOBILIÁRIO
E EQUIP. URBANOS

QUALIDADE

PRESENÇA

SIM
SIM

SIM
SIM

NÃO

SIM

Iluminação
Equip. lazer/desporto
Equip. adulto
lazer/recrea.
infantil

Fonte: a autora (2014).

Com essa situação, constata-se que a praça apresenta qualidade
mediana nesse quesito, com elementos que estão limpos, conservados como a
quadra e a academia, mas com o playground necessita de manutenção (Figura
G-24) o que é razoavelmente favorável à vitalidade.

Figura G-24- PçLR- Escala de averiguação do item mobiliário e equipamentos
urbanos.

Fonte: a autora (2014).

b) Arborização
Na PçLR a arborização aparece predominantemente na área marginal a
R. Monte Carlos com árvores de médio e grande porte que incidem sobre parte
do passeio, do quiosque e do playground (Figura G-25; G-26). Do lado oposto
existem dois coqueiros próximos à quadra poliesportiva que auxiliam pouco no
sombreamento da praça.
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Figura G-25- PçLR- Mancha arbórea.

Fonte: a autora (2014)

Figura G-26- PçLR- Arborização

Fonte: a autora (2014).

A presença de poucas áreas sombreadas pode incidir sobre a vitalidade,
notadamente durante o dia, quando tende a limitar o uso em horários de
grande insolação, pois o lugar torna-se quente e desconfortável, o que dificulta
a execução de algumas atividades e diminui as chances de permanência dos
usuários nos ambiente.
Com essa conformação têm-se uma praça com arborização categoria II,
na qual as copas de algumas árvores apenas se tocam e/ou a maior parte das
árvores apresentam copas isoladas, deixando uma área importante da praça
sem sombra (Figura G-27), o que é pouco favorável à vitalidade.
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Figura G-27- PçLR- Escala de averiguação da arborização.

Fonte: a autora (2014).

c) Paisagismo
A análise desse item se deu baseada na conformação do conjunto de
canteiros existentes que estavam carentes de manutenção, com a grama e os
exemplares arbustivos deteriorados ou inexistentes, tornando o local feio e com
aspecto abandonado (Figura G-28). Com essa situação a praça está com seu
paisagismo pouco explorado interferindo no seu conforto e na sua aparência
(Figura G-29), sendo pouco favorável à vitalidade.

Figura G-28- PçLR- Paisagismo

Fonte: a autora (2014).

Figura G- 29-PçLR- Escala de averiguação do paisagismo.

Fonte: a autora (2014).
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d) Elementos sentáveis
Nesse aspecto a PçLR mostra-se como um espaço visivelmente
maltratado, no qual todos os seus nove bancos de madeira foram danificados e
retirados restando o banco do ponto de ônibus como espaços sentáveis
formais. Como elementos informais o local dispõem de parte das muretas que
delimitam os canteiros e o playground (Figura G-30; G-31).
Figura G-30- PçLR- Espaços sentáveis formais e informais

Fonte: a autora (2014).

Figura G-31- PçLR-Planta baixa esquemática com espaços sentáveis.

Fonte: a autora (2014).

Em relação à qualidade não existem bancos de madeira e ferro, mas as
muretas existentes estão em bom estado de conservação e limpeza. Não
existe variedade nesse item (Quadro G-4).
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Quadro G-4- PçLR- Características dos elementos sentáveis.
Elementos
sentáveis

Variedade

Quantidade
(m/m2)

Qualidade

Formais

1 tipo (banco de
madeira)

0

Baixa

Informais

1 tipo (mureta)

8

Alta

Fonte: a autora. (2014)

Esse estado atual da praça, com poucos elementos sentáveis revela a
dificuldade que o local apresenta em atender às diversas atividades de
permanência, como ler, conversar e namorar, já que não possibilita ao usuário
suportes físicos adequados para sentar e prolongar sua estadia (Figura G-32).
Figura G-32- PçLR- Escala de averiguação dos elementos sentáveis.

Fonte: a autora (2014).

2.4 RESUMO DAS PROPRIEDADES ESPACIAIS
Ao final, têm-se um quadro com a síntese da análise morfológica
realizada na PçLR, mostra que, dentre os 13 itens investigados, nesta praça,
três apontam condições favoráveis ligadas às presença de PGTs, uso do solo
do entorno imediato e à presença de portas e janelas (marcados em azul).
Três pontos foram indicados como razoáveis (marcados em laranja)
como: diversidade no tempo de uso e características das vias no raio de
influência. Todos os demais representam itens com avaliação negativa
(marcados em amarelo) como: diversidade no tempo de uso e características
das vias do entorno imediato, que tem ainda, acessibilidade das calçadas, às
fronteiras suaves. Já naqueles referentes ao ambiente em si todos foram
classificados dessa maneira (Figura G-33).
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Figura G-33- PçLR- Resumo da análise morfológica.

Fonte: a autora (2014).
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3 O USO
Para a realização do mapeamento comportamental a planta-baixa da
praça foi dividida em cinco setores, definidos a partir de visitas exploratórias,
relacionando os usos com a morfologia do lugar. Com essa lógica surgiram
cinco setores (Figura G-34): 1) quiosque; 2) play-ground; 3) quadra
poliesportiva; 4) ponto de ônibus e 5) ATI.
Figura G-34- PçLR- Planta-baixa esquemática com setores do mapeamento
comportamental

Fonte: a autora (2014)

Na quarta-feira foram registradas 103 pessoas circulando no espaço,
das quais 16 estavam de passagem e 6 esperavam transporte coletivo. As
demais atividades registradas foram classificadas como de permanência (81), o
que envolveu: atividade física, conversar/namorar e jogar/brincar atraindo tanto
crianças quanto adultos.
As observações evidenciaram que a praça é bastante utilizada
especialmente á tarde e á noite, sendo o horário noturno o que mais recebeu
visitantes, e o início da manhã (6h) o que menos registrou.
Devido à presença de um ponto de ônibus há grande quantidade de
pessoas apenas de passagem ou à espera do transporte coletivo que se
configuram como ações mais observadas, revelando que estamos diante de
um ambiente que funciona ativamente como local de transição, embora
atividades de permanência também tenham sido computadas (Quadro G-5).
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Quadro G-5- PçLR- Quantidade de usuários por horário de mapeamento.
QUARTA-FEIRA
ATIVIDADE/HORÁRIO

6h

8h

17h

19h

TOTAL

De passagem

11

24

17

16

68

Jogar/brincar

0

0

8

9

17

Passear pessoa/animal

0

0

1

2

3

Esperar ônibus/taxi

3

2

3

6

14

Conversar/namorar

0

0

2

2

4

Fazer ativ.física

2

0

0

0

2

TOTAL

16

26

31

35

108

Fonte: a autora (2014).

Os homens visitaram mais o lugar do que as mulheres e as crianças,
sendo o horário das 17h o mais requisitado por este eles. O mapeamento
mostrou as áreas mais usadas, revelando o que influencia os usos
possibilitando relacioná-los com a composição espacial do lugar. Na quartafeira, além do setor 4 (ponto de ônibus), a quadra também foi bastante
requisitada (setor 3), indicando sua importância para a permanência dos
usuários no espaço. É notável ainda o uso do setor 2 (playground) para o
desenvolvimento

de

outras

atividades

de

permanência

como

conversar/namorar e jogar/brincar, especialmente pela existência de árvores
que promovem um sombreamento (Figura G-35).

Figura G-35- PçLR- Quantidade de usuários registrados na quartafeira.

Fonte: a autora (2014).
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Já no sábado foi observada uma diversidade superior de atividades e um
número maior de visitantes, quando foram registrados 113 usuários, dos quais
48 estavam de passagem e 12 esperavam ônibus. Outros usos foram
computados como trabalhar (5), sentar/contemplar (3), comer/beber (15) e
jogar/brincar (22) (Quadro G-6).
Quadro G-6- PçLR- Quantidade de usuários por horário de mapeamento no
sábado.
SÁBADO
ATIVIDADE/HORÁRIO

6h

8h

17h

19h

TOTAL

De passagem

12

3

10

23

48

Trabalhar

0

0

2

3

5

Comer/beber

0

0

4

11

15

Jogar/brincar

0

0

11

11

22

Passear pessoa/animal

1

0

0

1

2

Sentar/contemplar

0

1

0

2

3

Esperar ônibus/taxi

2

3

3

4

12

Conversar/namorar

0

0

3

3

6

15

7

33

58

113

TOTAL

Fonte: a autora (2014).

Nesse dia o setor 4 foi o que mais recebeu usuários e o horário das 19h
contou com a maior quantidade de visitantes que jogavam/brincavam. A
existência de um quiosque de venda de comidas e bebidas favorece a
permanência dos usuários, juntamente com a quadra (que nesse dia atendeu
crianças nos horários da tarde/noite). Esses elementos são considerados
atratores e sua existência é considerada positiva para a vitalidade local (Figura
G-36).
Figura G-36- PçLR- Quantidade de usuários registrados no sábado.

Fonte: a autora (2014).
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No domingo o lugar recebeu 108 pessoas, a maior parte nos horários da
tarde (4) e da noite (39). Estar de passagem foi a atividade mais registrada
(43), seguida de jogar/brincar (28). Outros usos foram computados em
números menores, contudo, viu-se que se somando as ações estar de
passagem e esperar ônibus têm-se uma quantidade expressiva de indivíduos,
enfatizando que o local funcionou especialmente como espaço de transição.
Nesse dia mais homens estiveram no local, seguido das mulheres e das
crianças. Notou-se que para o público infantil a praça é um espaço de jogos e
brincadeiras, para os adultos atende prioritariamente à função de passagem,
embora alguns ainda conversem ou comam/bebam no local (Quadro G-7).
Quadro G-7- PçLR-Quantidade de usuários por horário de mapeamento no domingo.
DOMINGO
ATIVIDADE/HORÁRIO

6h

8h

17h

19h

TOTAL

De passagem

12

3

15

13

43

Trabalhar

0

0

2

2

4

Comer/beber

0

0

6

0

6

Jogar/brincar

0

0

11

17

28

Passear pessoa/animal

1

0

3

0

4

Sentar/contemplar

0

1

1

0

2

Esperar ônibus/taxi

2

5

4

2

13

Conversar/namorar

0

0

3

5

8

TOTAL

15

9

45

39

108

Fonte: a autora (2014).

Os setores 3 e 4 foram os mais requisitados, sendo computadas as
funções de estar de passagem e jogar/brincar com maior número de usuários.
O setor 5 foi o menos utilizado especialmente no horário das 8h no qual não
foram registrados quaisquer usuários na área (Figura G-37).

26
Figura G-37- PçLR Quantidade de usuários registrados no domingo.

Fonte: a autora (2014).

3.2 SÍNTESE DO MAPEAMENTO
A realização do mapeamento comportamental mostrou-se fundamental
na compreensão dos elementos que podem influenciar na utilização do espaço,
contribuindo para que o usuário exerça atividades de permanência mais do que
de passagem no ambiente, justificando sua importância como local propício
para a interação social da comunidade. A seguir têm-se a síntese da
observação.
Quanto ao gênero dos usuários, observou-se que o local foi visitado
principalmente por homens, computando-se um número menor de mulheres e
crianças (Quadro G-8).

Quadro G-8 PçLR-Quantidade de usuários por dia e por
gênero
USUÁRIOS POR DIA

HOMEM

MULHER CRIANÇA

TOTAL

QUARTA-FEIRA

48

36

24

108

SÁBADO

56

32

25

113

DOMINGO

43

33

32

108

148

102

81

331

TOTAL

Fonte: a autora (2014).

Esse público se distribuiu na realização de diversas atividades que
puderam ser visualizadas como de permanência ou de passagem. Nas
primeiras teve-se jogar/brincar (67), comer/beber (21) e conversar/namorar (18)
como as que foram mais registradas nos três dias (Quadro G-9).
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Quadro G-9- PçLR Quantidade de usuários por dia de observações.
ATIVIDADES/ DIA

QUARTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO

TOTAL

De passagem

68

48

43

159

Trabalhar

0

5

4

9

Comer/beber

0

15

6

21

Jogar/brincar

17

22

28

67

Passear pessoa/animal

3

2

3

8

Sentar/contemplar

0

3

3

6

Esperar ônibus/taxi

14

12

13

39

Conversar/namorar

4

6

8

18

Fazer ativ.física

2

0

0

2

108

113

108

329

TOTAL

Fonte: a autora (2014)

Em relação aos setores mais utilizados, o ponto de ônibus (setor 4) foi o
que mais acolheu usuários (127), seguido pela quadra poliesportiva (52). A
zona 5 foi a área que os usuários menos utilizaram (20). Essa disposição
espacial dos usuários evidencia a importância dos dois primeiros setores para
a vitalidade local, sendo o primeiro item responsável pelas atividades de
passagem e o segundo pelas de permanência, ambos interferindo na vitalidade
local (Quadro G-10).
Quadro G-10- PçLR- Quantidade de usuários por setor e dia de
observação
SETOR/DIA

1

2

3

4

5

TOTAL

QUARTA

7

37

13

45

6

108

SÁBADO

10

32

17

44

10

113

DOMINGO

19

25

22

38

4

108

TOTAL

36

94

52

127

20

329

Fonte: a autora (2014).

Esses dados nos levam a avaliar o desempenho do local da seguinte
maneira segundo a escala proposta:
• Em relação à diversidade das atividades: o local apresenta alta
diversidade de atividades, já que foram registradas atividades de
passagem como estar de passagem e esperar ônibus e mais sete
outros tipos de atividades de permanência (Figura G-38) como,
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por exemplo, jogar/brincar, comer/beber, conversar/namorar,
passear com pessoa/animal, sentar, contemplar.
Figura
. G-38- PçLR- Escala de averiguação da diversidade de uso.

Fonte: a autora (2014).

•

Em relação à densidade de uso: a praça possui 1.793m2 e a
quantidade máxima de usuários registrada foi de 58 (no sábado
às 19h), resultando em uma área de 30,91m2/pessoa, o que
indica que o local possui uma densidade de uso mediana (Figura
G-39).
Figura G-39- PçLR- Escala de averiguação da densidade de uso.

Fonte: a autora (2014).
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4 A PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS
A fim de compreender o ponto de vista dos usuários entrevistou-se 30
pessoas que estavam na praça. A sistematização desses dados possibilitou a
discussão de temas que incidem sobre a vitalidade urbana sob o ponto de vista
desse público. Sendo assim, foram entrevistadas mais mulheres (16/30). A
faixa etária maioritária dos participantes ficou entre 19 e 30 anos (12/30),
havendo poucas pessoas com mais de 50 anos (4/30) e nenhuma com mais de
60 anos. A maioria tanto residia no bairro (17/30) da Praia do Meio como
trabalhava nele (26/30). Grande parte afirmou ter entre 1 e 2 filhos (19/30),
ensino médio (18/30) e era solteira (16/30) ou casada (11/30) (Tabela G-1).
Tabela G-1- PçLR-Dados sócio demográficos das pessoas entrevistadas.
VARIÁVEIS SÓCIODEMOGRÁFICAS
Feminino

No.
Usuários
(f)
16

54

Masculino

14

46

19-30

12

40

31-40

07

23,3

41-50

07

23,3

> 51

04

14

MORA NO

Sim

17

57

BAIRRO?

Não

13

43

TRAB. NO

Sim

26

87

BAIRRO?

Não

04

13

1 a 2 filhos

19

63,3

Mais de 3

03

10

Não tem

08

27

Ensino superior completo

04

13,3

Ensino médio completo

18

60

Ensino fundamental II completo

04

13,3

Não informou

03

10

Casado (a)

11

36,7

Solteiro (a)

16

53,3

Divorciado (a)

01

3,3

Viúvo (a)

02

6,7

GÊNERO

FAIXA ETÁRIA

TEM FILHOS?

ESCOLARIDADE

ESTADO CIVIL

Níveis

Fonte: a autora (2014).
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Para esta população, as três primeiras palavras que surgem na mente
ao pensar na praça foram: “abandonada” (f=32), seguida por “lazer” (f=25)
(Tabela G-2). Nota-se que mesmo percebendo o lugar como abandonado, ele é
considerado importante para a prática do lazer sob o ponto de vista desses
indivíduos.
Tabela G-2 – Classes, categorias e subcategorias que emergiram da análise de conteúdo
temático com frequência e percentagem (PçLR) (n=30).
CATEGORIAS

EVOCAÇÕES

Abandonada
(16 unidades temáticas)

Insegurança
(11 unidades temáticas)

Mobiliário/equipamentos
Urbanos
(03 unidades temáticas)

Lazer
(13 unidades temáticas)

Mal cuidada/relaxada/
precisa de melhorias/sujeira/
depreciação/desperdício
de dinheiro/precisa
reformar/dejetos
humanos/lixo/total descuido
/falta de limpeza/falta
zelo/danificada/feia/
menosprezada/
porcaria
Brigas/drogas/
Insegura/marginalidade/
vandalismo/desrespeito/
Violência/perigo/ruim/
baderna/terrível
Iluminação/bancos/
equipamentos infantis

Bonita/potencial/
familiar/esporte/
Bom/relaxante/
folga/diversão/amizade/
Boa idéia/fofoca/
Descanso/folga

Freqüência das
respostas

%

32

37,2%

18

25,5%

04

7%

25

30,2%

100

TOTAL
43 unidades temáticas
Total de respostas

79

Fonte: a autora (2014).

Ao comentarem o que acham da praça, surgiram discursos que ilustram
o envolvimento das pessoas com o ambiente, evidenciando sua importância
como espaço de convívio. Muitos discursos expressaram o desejo de que a
praça fosse melhor, lamentando seu estado atual:
Já foi boa, mas agora está abandonada. (PçLR-15m32).
Não é tão péssima, mas é o que temos. (PçLR- 23m27).
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É um bom ambiente para as crianças brincarem, pena que está
acabada (PçLR- 24f27).
Do jeito que está não serve muito (PçLR-25f19).

As respostas enfatizaram principalmente a necessidade de conservação,
manutenção, limpeza e segurança da área (15). Contudo, ainda houve aqueles
que consideram o lugar bom (8), assim como indivíduos que acham o local
razoável ou pouco se importam com ele (12).
A frequência de visitas à praça foi um item importante para averiguar,
pois a constância com que o indivíduo vai até ela pode mostrar a relevância do
ambiente para o desenvolvimento de atividades na sua vida cotidiana da
comunidade. Assim a maior parte das pessoas afirmou que visita o ambiente
todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domingos (12), o que
evidencia a relevância da área como suporte para certas atividades do
cotidiano. No entanto, houve número importante de pessoas que afirmou
utilizar o espaço raramente (7) ou apenas no sábado e no domingo (4),
sugerindo que os usuários percebem a existência da praça, entretanto optam
por visitá-la menos, não valorizando a área para as atividades do dia a dia.
Aferindo as características dessas visitas à praça, os horários
preferidos pelas pessoas para estarem no ambiente foram o meio/final da tarde
(12) e o início da noite (11), não havendo qualquer menção em utilizar a praça
no meio da manhã. Estas escolhas podem estar relacionadas ao trabalho ou
estudo durante o dia, mas, também, pode ter relação com as características
físicas (pouca arborização, por exemplo) da área, que inibem seu uso em
horários de grande incidência solar pelas oportunidades de sombra que
apresenta.
A duração da permanência do usuário foi variada, desde aquelas que
afirmaram ficar menos de 15 minutos (8) até os que ficam mais de 1 hora (8),
sugerindo um envolvimento variado com o ambiente. Essa permanência pode
estar relacionada com as atividades que o usuário desempenha, favorecendo
ou não a sua permanência prolongada no ambiente. Dessa forma, viu-se que
muitas atividades foram citadas, tanto aquelas que exigem uma duração maior
na visita como conversar/encontrar amigos (17) ou jogar/brincar/fazer ativ.física
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(8) como aquelas mais passageiras com um tempo menor de envolvimento
como, só passar pelo local (7). Percebeu-se que poucas pessoas vão á praça
para ler ou esperar ônibus/pegar taxi (ambos com 1 relato), embora o lugar
ofereça suporte físico para o desenvolvimento dessas ações, com ponto de
ônibus/taxi.
Para a maioria das pessoas, quem mais visita a praça são os jovens (23)
e as crianças (12), sendo o público idoso o menos citado (2). Esse quantitativo
pode estar relacionado com a configuração espacial da praça, que conta com
uma quadra e um playground, mas não dispõem de elementos específicos que
possam atrair idosos como a ATI ou bancos mais confortáveis e sombreados,
por exemplo.
Em outra questão, compreendendo a importância das praças como locus
de interação social e palco do convívio com iguais e desiguais, as interações
sociais dos usuários foram investigadas e perguntou-se o que elas achavam
das outras pessoas que utilizam aquela praça. A maioria percebe os outros
como indivíduos legais (10), amigáveis (5) ou bons (5), embora alguns também
identifiquem pessoas inconvenientes (9), referindo-se especialmente a usuários
de drogas que visitam a área. A percepção da presença de pessoas
inconvenientes também pode influenciar e ser influenciada pela companhia
escolhida para se visitar o local. Pais, mães ou avós, por exemplo, podem se
sentir incomodados com a presença de bêbados ou drogados, do que aqueles
que vão sozinhos. Na PçLR um número importante de pessoas acompanhadas
de crianças como filhos ou netos (16) e outros com adultos, como namorado/a,
esposa/marido, amigo/a (12). Apenas 6 pessoas vão sozinhas.
A maioria dos usuários se sente bem no lugar, citando sentimentos
positivos como sentir-se feliz (12), relaxado (7), animado (5) ou confortável (5).
Contudo, também foram registradas pessoas que afirmam sentirem-se tristes
(4), inseguros (2) ou atentos (3) na praça.
Esses sentimentos podem ter relação com a percepção do espaço pelo
indivíduo. Mais da metade dos entrevistados afirmou que a praça é um local
bom (16) embora 9 indivíduos tenham avaliado o lugar como ruim,
evidenciando opiniões diversificadas em função de inúmeras variáveis, dentre

33

elas a percepção acerca da morfologia espacial do ambiente ou mesmo de sua
atual situação (conservação, limpeza, manutenção).
Com o objetivo de visualizar essa questão, alguns itens considerados
bons para a vitalidade urbana da área foram listados e pediu-se aos indivíduos
para escolherem até três, entendido como pontos positivos que quando
presentes valorizam o lugar, ao mesmo tempo em que justificam a escolha do
indivíduo por usar este ou aquele ambiente. A comodidade de estar próximo à
residência foi o mais citado (13) seguido de fácil localização e acesso (10) e
estar próximo a comércios (5), revelando a importância da maneira como
ocorre a inserção do espaço na malha urbana. Outras amenidades foram
citadas como: ter brinquedo/quadra (6), ser local de encontro/animado (4) e ser
agradável (3), estas sendo relacionadas ao ambiente em si.
O contrário também foi averiguado. Pediu-se aos usuários que
apontassem os principais problemas da PçLR. Os itens limpeza (12),
manutenção precária (16) e segurança (10) foram os mais citados, embora
outros também tenham sido mencionados como o local ser mal frequentado (2)
e ser feio (1).
Para refletir sobre o espaço vivenciado, pediu-se que ele atribuísse uma
nota a alguns itens considerados relevantes para a vitalidade urbana da área,
cuja escolha foi baseada, sobretudo na literatura de referência e nos estudos
empíricos selecionados. O indivíduo deveria atribuir uma nota entre 1
(péssimo) e 5 (ótimo) aos 12 itens, sendo calculada a média simples ao final.
Os resultados mostraram a vizinhança (média: 3,6) como o elemento melhor
avaliado, seguido da quadra (média: 3,46) e da pavimentação do ambiente
(média: 2,86). Os pontos que foram mais declinados pelos entrevistados foram
a academia e os bancos (ambos com média: 1,0). Nota-se que a inserção da
praça na malha tem um peso relevante na percepção dos usuários,
especificamente refletido na alta média atribuída ao item vizinhança (Tabela G3).
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Tabela G-3-PçLR- Avaliação dos itens morfológicos pelos usuários.
ITEM/NOTA
1. Arborização
2. Paisagismo
3.
4.
5.
6.

Beleza
Bancos
Quadra
Brinquedos

7. Academia
8. Vizinhança
9. Pavimentação

1

2

3

4

5

MÉDIA

10

8

6

3

3

2,96

21
17
29
1

5
6
1
2

1
4
0
9

1
3
0
8

2
0
0
10

1,6
1,7
1,03
3,46

25
29

4
1

1
0

0
0

0
0

1,2
1,03

2

2

12

3

11

3,6

7
7

7
5

4
8

7
7

5
3

2,86
2,8

7

1

0

2

1,56

10. Iluminação
11. Limpeza/conservação 20
Fonte: a autora (2014).

Por fim, pediu-se ao usuário que enumerasse o que poderia ser feito na
praça para suprir as suas necessidades e incentivar seu uso. Esta questão
aberta foi analisada pela categorização de palavras que tivessem o mesmo
sentido ou fossem sinônimas. Nesse caso, surgiram categorias que
enfatizaram principalmente os elementos relacionados ao mobiliário e
equipamentos urbanos, como inserção de bancos (12), colocação de
brinquedos infantis (9) e de uma ATI (7). A segurança também foi um item
relevante nos discursos (7) assim como a limpeza (9) (Quadro G-11).
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Quadro G-11- PçLR- Sugestões dos usuários para melhoria da praça
MOBIL./EQUIPAM.URB.

N

%

Área para jogos idosos

1

1,23

ATI

7

8,64

Bancos

12

14,81

Brinquedos

9

11,11

Iluminação

6

7,41

Parada de ônibus

1

1,23

Quadra

1

1,23

SUBTOTAL:

37

45,68

VEGETAÇÃO

N

%

Arborização

3

3,70

Paisagismo

5

6,17

Poda de árvores e grama

1

1,23

SUBTOTAL

9

11,1

MANUT/CONSERV.

N

%

Limpeza

9

11,11

Manutenção

5

6,17

Reforma

8

9,88

SUBTOTAL:

22

27,16

OUTROS

N

%

Eventos

1

1,23

Segurança

7

8,64

Zelador

3

3,70

NR

2

2,47

SUBTOTAL:

13

16,05

TOTAL

81

100

Fonte: a autora (2014).
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5 CONCLUSÃO DO ESTUDO
Com base nos resultados obtidos podemos aferir a importância da
morfologia e da configuração espacial da praça em sua apropriação. Em vista
das características física terem sido em sua maioria avaliadas como pouco
favoráveis entende-se que o lugar apresenta pouco potencial de uso, o que
poderia interferir em sua vitalidade.
Contudo, o mapeamento comportamental mostrou que o local é
altamente utilizado e atende a uma gama variada de atividades, o que leva a
discutir quais são os elementos que estão atuando positivamente nos
padrões de uso desse espaço, tornando-o vivo e bastante utilizado. Esses
dados são reforçados pelos relatos dos entrevistados que indicam em sua
maioria que trata-se de um bom lugar. Assim, cogita-se que a morfologia
espacial esteja agindo de maneira diferente na promoção da vitalidade dessa
praça. Ou ainda, que possam existir outros aspectos adversos à sua
composição física atuando nos padrões de uso vislumbrados.
No raio de influência, por exemplo, o tráfego de veículos e pedestres é
favorecido pela ocorrência de ruas com um fluxo veicular mediano e alto que
relacionados com a existência de imóveis não residenciais e de muitos PGTs
que desenvolvem diversos tipos de atividades, incentivam o movimento de
pessoas no entorno da praça em diferentes horários do dia (especialmente
no desenvolvimento de atividades de passagem) e a ampliam a sensação de
segurança dos indivíduos.
Alguns elementos do entorno imediato, nomeados como ideais
concorrem positivamente para que o lugar seja visitado, como: a presença do
uso residencial e de muitas portas e janelas, que aumentam as chances de
relacionamento entre quem está no espaço público e quem está no privado,
servindo também à vigilância voluntária e atuando diretamente no movimento
de pessoas da área.
Assim viu-se que a percepção dos indivíduos está relacionada
principalmente com os elementos morfológicos do lugar em si e com as
possibilidades de uso que eles propiciam, sejam para a realização de funções
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de passagem como esperar o transporte coletivo, seja de permanência como
jogar/brincar e comer/beber. Assim, a existência de um ponto de ônibus, de
uma quadra poliesportiva e de um quiosque de venda de comida e bebida
influenciam as formas de apropriação espacial da praça, definem o tipo de
público e os horários de maior visitação, e mostram-se como importantes
atrativos do lugar.
A percepção dos usuários apontou também as limitações do lugar em
atender à outras atividades ou a outros públicos. Assim, ainda que algumas
atividades cuja execução está atrelada à existência de determinados elementos
físicos,

tenham

sido

presenciadas

ou

relatas

nas

entrevistas

(conversar/namorar, jogar/brincar e sentar/contemplar), a carência de certos
componentes como: espaços sentáveis, de ATI e de brinquedos infantis
também foram mencionados evidenciando que a quantidade de visitantes
poderia ser maior caso o ambiente estivesse condizente com os anseios dos
indivíduos.
Da mesma maneira, as características do lugar influenciam também nos
horários de maior visitação, nas atividades desenvolvidas e no público visitante.
Poucas áreas sombreadas interferem na utilização do lugar em determinados
horários do dia, na realização de atividades como namorar/conversar, ler e na
presença de idosos, por exemplo.
Constata-se que a percepção ambiental dos indivíduos se dá
fundamentalmente em relação aos elementos do espaço em si, em detrimento
ao entorno ou ao raio de influência. Os aspectos dessas escala de análise são
verbalizados pelos indivíduos em uma intensidade variada, mostrando-se mais
ativa quanto mais próximos estão ao objeto analisado. Ou seja, os pontos
positivos do lugar e seus problemas aparecem em primeiro lugar no conjunto
perceptivo dos indivíduos e por último as peculiaridades do entorno imediato.
As características do raio de influência são citadas e surgem
principalmente nas referências à localização privilegiada do lugar (proximidade
da residência, facilidade de acesso, uso do solo do entorno, vizinhança),
mostrando que as pessoas observam e valorizam essas peculiaridades.
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Quando direciona-se o foco para os elementos do ambiente em si,
comprovou-se que aspectos como a pouca limpeza e conservação, bem como
a ausência de locais sentáveis, de um paisagismo mais trabalhado e de uma
ATI aparecem facilmente nos relatos dos usuários, citando-os como
responsáveis diretos pelas escolhas de não utilização do lugar.
Não foram vislumbrados indivíduos com necessidades especiais na
praça, o que pode estar relacionado com a acessibilidade das calçadas que
delimitam as vias do entorno que não são tão acessíveis ou com os elementos
físicos da praça que não estão direcionados ou pouco atraem esse público.
Mesmo com os problemas citados e aferidos na análise morfológica, a
praça foi avaliada como um bom local pela maior parte dos entrevistados (16),
levando a cogitar que as opções limitadas de espaços de lazer e recreação do
bairro (4 praças) levam à sua apropriação embora ele não esteja em situação
satisfatória.
Os resultados dos diálogos e do mapeamento quando relacionados com
a análise morfológica evidenciam que as pessoas têm consciência dos
elementos ambientais que fazem parte de seu cotidiano e que eles têm um
peso e influenciam mas não chegam à determinar as suas escolhas, havendo
outros elementos além daqueles relativos à sua morfologia espacial, que
podem ter ligação as relações sociais e as memórias direcionadas ao lugar e
ao seu entorno.

