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RESUMO 

 

A problemática que envolve esta tese é o espaço urbano contemporâneo, com foco nos 

embates do espaço público de lazer. Neste contexto, procura-se assimilar como ocorrem as 

apropriações (vínculos urbanos) no espaço público, em um conjunto histórico de praças. Para 

a compreensão desta dinâmica, o referencial teórico foi desenvolvido em quatro partes, sendo: 

o espaço público e o lazer na sociedade contemporânea; os territórios e as apropriações no 

espaço de lazer na cidade; as transformações no espaço-tempo: o urbano e o lazer joinvilenses; 

e a história das praças: o centro histórico joinvilense. Tem-se, com esta trama de 

conhecimentos, as abordagens comportamentais, temporais e espaciais aplicadas no conjunto 

de praças históricas na área central da cidade de Joinville, em Santa Catarina, com o método 

de estudo de caso. A estratégia metodológica aqui adotada foi a dialética com a abordagem na 

construção de territórios e o lazer no espaço público, uma composição baseada no contexto 

histórico do espaço-tempo, sendo este o elemento-chave para a compreensão da sociedade. 

Desta forma, pretende-se concluir este estudo com a identificação dos elementos que 

conformam o vínculo urbano em espaços públicos de lazer. 

 

Palavras-chave: Praças no centro histórico, territórios, apropriações, grupos urbanos, 

desenho urbano, direito à cidade. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

A problem that surrounds this thesis is the contemporary urban space, focusing on the clashes 

of the public leisure space. In this context, we try to assimilate how they occur as 

appropriations (urban bonds) in the public space, in a historical set of squares. To understand 

this dynamic, the theoretical framework was developed in four parts, namely: public space 

and leisure in contemporary society; territories and appropriations in the leisure space in the 

city; transformations in space-time: urban and leisure in Joinville and the history of squares: 

the historical center in Joinville. We get with this knowledge the behavioral, temporal and 

spatial approaches that will be applied in the set of historical squares in the central area of the 

city of Joinville, Santa Catarina, using the case study method. The methodological strategy 

adopted here was dialectics with an approach to the construction of territories and leisure in 

the public space, a composition based on the historical context of space-time, which is the key 

element for understanding society. It is intended to conclude this study with the identification 

of the elements that make up the urban bond in public leisure spaces. 

 

Keywords: Squares in the historic center, territories, appropriations, urban groups, urban 

design, rights to the city. 

 

  



 
 

RESUMEN 

 

El problema que rodea a esta tesis es el espacio urbano contemporáneo, centrándose en los 

choques del espacio público de ocio. En este contexto, buscamos asimilar cómo ocurren las 

apropiaciones (vínculos urbanos) en el espacio público, en un conjunto histórico de plazas. 

Para comprender esta dinámica, el marco teórico se desarrolló en cuatro partes, a saber: 

espacio público y ocio en la sociedad contemporánea; territorios y apropiaciones en el espacio 

de ocio de la ciudad; transformaciones en el espacio-tiempo: lo urbano y el ocio en Joinville 

y la historia de las plazas: el centro histórico en Joinville. Esta red de conocimiento tiene los 

enfoques conductuales, temporales y espaciales que se aplicarán en el conjunto de plazas 

históricas del área central de la ciudad de Joinville, Santa Catarina, utilizando el método de 

estudio de caso. La estrategia metodológica adoptada aquí fue la dialéctica con un 

acercamiento a la construcción de territorios y ocio en el espacio público, una composición 

basada en el contexto histórico del espacio-tiempo, que es el elemento clave para entender la 

sociedad. Se pretende concluir este estudio con la identificación de los elementos que 

componen el vínculo urbano en los espacios públicos de ocio.  

 

Palabras clave: Plazas del centro histórico, territorios, apropiaciones, agrupaciones urbanas, 

diseño urbano, derecho a la ciudad.  
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INTRODUÇÃO 
 

A população mundial chegou a 7,7 bilhões de pessoas em 2019 e, apesar do crescimento 

anual estar se reduzindo, os dados mostram aumento de 1 bilhão de pessoas nos últimos 12 

anos. Esses dados são do World Population Prospects (WPP), das Nações Unidas (UNITED 

NATIONS, 2019), que indicam ainda que a população deverá atingir cerca de 8,6 bilhões em 

2030 e por volta de 10 bilhões em 2100. 

Com uma população mundial predominantemente urbana, as cidades do futuro possuem 

o desafio de gerir este fenômeno de crescimento, o qual, para os países do capitalismo 

periférico, é mais vultuoso em decorrência do surgimento de grandes municípios (SANTOS, 

1988). 

Neste contexto de crescimento das cidades com falta de planejamento estruturado, os 

tecidos urbanos se apresentam como aglomerados desordenados, que têm carência de espaços 

públicos para fruição de lazer (RECHIA, 2009). 

 A vivência dos espaços públicos foi o foco da pesquisa de Henri Lefebvre, em 1968, 

com estudos sobre o direito à cidade, conceito que expressa a apropriação da vida urbana com 

uma centralidade renovada na promoção do encontro entre as pessoas e a fruição do lazer 

(valor de uso), diferentemente do uso do espaço urbano como produto a ser comercializado 

(valor de troca) (LEFEBVRE, 1991a [1968]).  

 Existem muitos elementos que envolvem a valoração dos lugares, a localização e sua 

relação com o habitat, os investimentos, as atribuições e as designações dessas questões 

imprescindíveis. “A acessibilidade é o valor de uso mais importante para a terra urbana, 

embora toda e qualquer terra o tenha em maior ou menor grau. [...] Quanto mais central, mais 

trabalho existe dispendido na produção dessa centralidade, desse valor de uso” (VILLAÇA, 

1998, p. 74). 

Nas áreas centrais se concentra a maior parte das praças, espaços públicos que, por 

definição, são heterogêneos, conforme Rolnik (2000, n.p.), e “estão condenados a deteriorar-se 

e a morrer se reduzidos à condição de vias de circulação rápida – normalmente motorizada – 

para ligar territórios privados, ainda que esses sejam seguros e belos”. 

A utilização dos espaços públicos de lazer por toda a população, sem distinção de classe, 

raça, gênero, cor ou credo, é um direito à cidade, ou seja, na fruição da vida cotidiana, este 

conceito lefebvriano da década de 1970 é o que está presente na agenda de discussão mundial 

sobre as cidades. 
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 No Brasil, desde a Constituição Federal de 1988, no artigo 6º, o lazer é considerado um 

direito social (BRASIL, 1988). No âmbito mundial, foram publicadas as Diretrizes 

Internacionais para Planejamento Urbano e Territorial, da Organização das Nações Unidas 

(ONU), que destacam ser necessário pensar as cidades sob suas inúmeras singularidades, com 

atenção para “as mudanças demográficas e a qualidade de vida nos assentamentos urbanos” 

(ONU-HABITAT, 2015, p. 2). No que diz respeito aos espaços públicos de lazer e o direito à 

cidade, o documento orienta a promoção e a integração de uma inclusão social e espacial, “[...] 

particularmente por meio de melhor acesso a todas as partes da cidade e do território, pois todos 

os habitantes (inclusive trabalhadores migrantes e pessoas deslocadas) devem ter a capacidade 

de desfrutar da cidade [...]” (ONU-HABITAT, 2015, p. 15). 

No Habitat III, de 2015, uma conferência mundial para debater o desenvolvimento 

urbano, a discussão do conceito lefebvriano de direito à cidade foi destaque, com a explanação 

sobre o poder e o papel das cidades. Cada país organizou seu grupo de debate para apresentar 

suas diretrizes, e a discussão do Brasil foi elaborada pelo Conselho das Cidades (IPEA, 2016). 

Desta conferência, destacam-se os anseios em fomentar um desenvolvimento voltado ao direito 

à cidade no sentido de fruição, como se verifica no seguinte recorte: “Traduzir o anseio dos 

moradores de uma cidade de viverem por completo o espaço urbano [...], independentemente 

de renda, raça, gênero, idade, credo ou religião, bem como de participarem da produção da 

cidade [e] desta poderem usufruir amplamente” (IPEA, 2016, p. 26). 

Como resultado do Habitat III, tem-se o documento temático de 2018, que trata de 

alguns dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável das Cidades (ODS), com destaque 

para o ODS 11 - Cidade e Comunidades Sustentáveis, do qual se conclui que “[...] no Brasil – 

é imperativo passar de um espaço público segregado para um conectado e inclusivo, onde as 

pessoas tenham os mesmos direitos e possam usufruir dos serviços que a cidade oferece” 

(ONUBR, 2018, p. 62). 

Destarte, é possível compreender o quanto esta temática de apropriação dos espaços 

públicos de lazer é imperativa para as cidades contemporâneas, com o anseio de superar as 

divergências segregacionistas vivenciadas no cotidiano. 

E é nesse panorama do lazer público que reside a praça, uma referência dos cidadãos no 

dia a dia das cidades, tão significante, porque representa as conexões espaciais da vida urbana, 

o lugar de pausa e a distração no movimento diário (HARUN et al., 2014). Isso posto, faz-se 

necessário entender as possibilidades de acesso e apropriação das praças, uma vez que, como 

afirma Lefebvre (1991a, p. 135), “o direito à obra (à atividade participante) e o direito à 

apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão implicados no direito à cidade”. 
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Neste contexto em que o espaço público deve ser apropriado pelos cidadãos, foi definida 

a seguinte hipótese, que deve ser confrontada e analisada: A apropriação do espaço público de 

lazer está vinculada a três condicionantes: temporal, comportamental e espacial. O aspecto 

temporal está relacionado às constantes mudanças na sociedade, na economia e na política, que 

conduzirão a compreensão no espaço-tempo. A dimensão comportamental, por sua vez, 

considera as pessoas e suas afinidades em grupos urbanos distintos, sobretudo em relação às 

motivações de frequentação dos espaços públicos de lazer, quanto à forma e aos limites 

impostos aos diferentes grupos. Já a perspectiva espacial se trata da interação entre esses grupos 

urbanos e a construção nos diferentes usos dos espaços públicos de lazer. Assim, nesta 

concepção, o que interessa, sobretudo, são as relações entre as pessoas e delas com o espaço. 

Com o intuito de assimilar esse fenômeno urbano, este projeto tem como problemática 

principal compreender como os espaços públicos de uso comum são usufruídos pelos diferentes 

grupos sociais e quais são as relações e representações desses espaços para esses grupos. De 

maneira mais particular, nesta pesquisa são abordadas quatro praças públicas de Joinville, que 

conformam um conjunto arquitetônico histórico no centro da cidade, mas se diferem quanto ao 

uso e à frequentação, constituindo-se um problema de pesquisa interessante à medida que 

evocam questões de proximidade, espaço, territorialidade e representações imaginárias do 

lugar. 

Para a compreensão desta problemática, outros questionamentos surgem e direcionam 

o desenvolvimento do trabalho proposto:  

1) O que são os espaços públicos e o lazer na sociedade contemporânea? 

2) Como identificar diferentes territorialidades presentes nos espaços públicos de lazer e 

seus desdobramentos na relação de apropriação dos usuários?  

3) Qual é o contexto histórico das mudanças significativas ocorridas no complexo de 

praças da área central da cidade de Joinville? 

4) Como é o desenho urbano das praças e quais são as consequências em sua usabilidade? 

5) Quem são os usuários dos espaços públicos de lazer e como ocorrem suas 

territorializações e apropriações urbanas no espaço público das Praças Lauro Müller, 

Nereu Ramos, da Bandeira e Dario Salles, localizadas na área central de cidade de 

Joinville? 

6) Quais são as percepções dos usuários das praças e como eles expressam suas marcas no 

cotidiano delas? 
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7) Quais são as razões que conduzem para um maior vínculo urbano entre os cidadãos e o 

espaço de lazer público no conjunto das Praças Lauro Müller, Nereu Ramos, da 

Bandeira e Dario Salles? 

 

Assim, o objetivo principal deste projeto é compreender como ocorrem as apropriações 

(vínculos urbanos) do espaço público em um conjunto histórico de praças na área central da 

cidade de Joinville, em Santa Catarina. E para atingir este propósito geral, é necessário 

responder alguns objetivos específicos (OEs): 

OE1 - Caracterizar os espaços públicos e o lazer na sociedade contemporânea; 

OE2 - Refletir sobre os conceitos que permitem compreender a construção de territorialidade 

dos grupos urbanos em espaços públicos de lazer; 

OE3 - Identificar as macro-mudanças nas praças que são objeto de estudo; 

OE4 - Avaliar os elementos construídos nas praças e no seu entorno no que tange à 

usabilidade do espaço por parte dos cidadãos; 

OE5 - Identificar e refletir sobre a construção de territorialidades, apropriação e uso dos 

elementos urbanos por diferentes grupos frequentadores das Praças Lauro Müller, Nereu 

Ramos, da Bandeira e Dario Salles; 

OE6 - Refletir sobre as diferentes percepções vivenciadas no cotidiano das praças; 

OE7 - Compreender as razões que sustentam maior vínculo urbano entre os cidadãos e o 

espaço de lazer público, a praça. 

 

MÉTODOS E TÉCNICAS 
 

A metodologia é um conjunto de atividades coordenadas entre si de maneira a atingir 

um objetivo e formar um todo científico com segurança. É, ainda, um auxílio em tomadas de 

decisões (MARCONI e LAKATOS, 2003). 

Para o atendimento dos objetivos desta pesquisa, optou-se pelos métodos combinados, 

por conta da possibilidade de utilizar múltiplas evidências para a investigação em um contexto 

real (ROBSON, 1993). 

O método exploratório foi empregado para elucidar os fenômenos e as explicações na 

identificação da apropriação urbana e sua relação com os espaços públicos de lazer. E o método 

descritivo, por sua vez, foi usado para identificar, registrar e analisar as características, os 

fatores ou as variáveis que se relacionam com o processo de apropriação e ação no espaço 

público de lazer. Deste modo, a aplicação de ambos pretende corroborar as relações entre 
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espaço público de lazer, apropriação e grupos urbanos e usuários de praças na cidade de 

Joinville/SC. 

Para se obter resultados satisfatórios em pesquisas científicas, de acordo com Minayo 

(2001), três são as matérias-primas principais: teoria, método e criatividade. Logo, tem-se aí a 

definição dos eixos teóricos temáticos e metodológicos, além da criatividade como algo 

intrínseco ao processo.  

O fator criativo é parte do ser humano e permite a ele criar indagações. Para Minayo 

(2001, p. 17, grifo da autora), a formulação de um problema está ligada à realidade, às condições 

sociais. 

 [...] Nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, 
em primeiro lugar, um problema da vida prática. As questões da 
investigação estão, portanto, relacionadas a interesses e circunstâncias 
socialmente condicionadas. São frutos de determinada inserção no real, 
nele encontrando suas razões e seus objetivos. 

 

Este problema de ordem prática para o estudo é um olhar para o fenômeno urbano de 

apropriação em espaços públicos de lazer, com foco nas praças da área central de uma 

metrópole. 

O eixo teórico traz para a discussão autores clássicos que pesquisam o espaço urbano, o 

território e o lazer na cidade e, neste contexto, apresenta-se como diálogo interdisciplinar entre 

os arquitetos e urbanistas, filósofos, sociólogos, geógrafos, antropólogos e outros pesquisadores 

que convergem seus estudos para as problemáticas urbanas. 

A utilização de um referencial teórico com autores clássicos permite indicar quais são 

as bases do estudo e esclarecer ao leitor as linhas de pesquisa adotadas. Porém, é importante ir 

além e “conhecer seus métodos, seus resultados e suas ideias” (BECKER, 2015, p. 187). 

A estratégia metodológica aqui empregada foi a dialética com a abordagem na 

apropriação e no lazer no espaço público, uma construção baseada no contexto histórico do 

espaço-tempo, sendo este o elemento-chave para a compreensão da sociedade humana. Minayo 

(2001, p. 13) descreve sua importância para as ciências sociais: 

 
[...] O presente é marcado pelo passado e projetado para o futuro, num 
embate constante entre o que está dado e o que está sendo construído. 
Portanto, a provisoriedade, o dinamismo e a especificidade são 
características fundamentais de qualquer questão social. 
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A abordagem dialética requer procedimento histórico e comparativo e, para Marconi e 

Lakatos (2003, p. 106), este método permeia “o mundo dos fenômenos através de sua ação 

recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança que ocorre na natureza da 

sociedade”. 

A delimitação espacial da pesquisa ficou restrita a Joinville/SC e foi realizada nesta 

cidade por se tratar da maior do estado em extensão e número de habitantes. Os recortes para 

o aprofundamento dos estudos foram os espaços públicos de lazer, mais especificamente o 

conjunto de praças da área central, que inclui as Praças Lauro Müller, Nereu Ramos, da 

Bandeira e Dario Salles. Elas se relacionam pela proximidade, contudo, apresentam 

características de uso distintas, o que as tornam um objeto de estudo rico em indagações. 

No anseio de cumprir os objetivos específicos definidos, tem-se como estrutura 

metodológica os seguintes desmembramentos (apresentada em síntese na figura 1): 
 

Figura 1 – Esquema metodológico para a condução da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

As três etapas podem ser interpretadas com o quadro metodológico que apresenta os 

desdobramentos de cada objetivo específico, com os dados a coletar, as técnicas de pesquisa, 

os objetos de coleta e os resultados (Figura 2). 
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Figura 2 – Quadro metodológico da condução da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Após o exposto no quadro acima, passam a ser descritas cada uma das três etapas e os 

detalhamentos sobre como se desenvolveram os objetos de coleta: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Técnicas de pesquisa  Objeto para coleta - 
código 

Técnicas de 
análise 

Resultados 
esperados 

OE1 – Caracterizar os espaços 
públicos e o lazer na sociedade 
contemporânea. 

Pesquisa bibliográfica 

Pesquisa documental 

Livros, artigos, dissertações e 
teses 

Descritiva 

Correlacional 

Capítulo 1  

O espaço público e 
o lazer: aspectos da 
sociedade urbana 

OE2 – Refletir sobre os 
conceitos para a construção de 
territorialidade dos grupos 
urbanos em espaços públicos de 
lazer, a praça e suas relações 
com o construído. 

Pesquisa bibliográfica 

Pesquisa documental 

Livros, artigos, dissertações e 
teses 

Descritiva 

Correlacional 

Capítulo 2  
Territórios e 
apropriações no 
espaço público 
 

OE3 – Identificar as macro-
mudanças nas praças - objeto de 
estudo. 
 

Pesquisa bibliográfica 

Pesquisa documental 

Pesquisa de campo 

Livros, artigos, dissertações e 
teses  

Levantamento de campo – 
estudo piloto 

CD_5_Entrevista com 
representantes do governo 

CD_8 – Coleta de dados 
fotográfica – imagens 
capturadas nas praças 

Descritiva 

Correlacional 

Capítulo 3 
Transformações no 
espaço-tempo: o 
urbano e o lazer 
joinvilense 
Capítulo 4 
Memórias: as praças 
históricas de 
Joinville 

OE4 – Avaliar os elementos 
construídos nas praças e no seu 
entorno no que tange a 
usabilidade do espaço por parte 
dos cidadãos. 
 

 

 
Observação direta 
intensiva: 
 
a) Observação 

sistemática 
participante (campo) 

b) Formulário 
(entrevista 
semiestruturada)  

 

CD_1_Roteiro de observação 
sistemática 
LEVANTAMENTO (coleta 
de campo - Excel) 
CD_2_Roteiro de observação 
sistemática – AVALIAÇÃO 
(coleta de campo - Excel) 
CD_5_Entrevista com 
representantes do governo 
(ver percebido, vivido e 
concebido) 
CD_6_Coleta de dados 
documental (desenho atual) 
CD_7_Campo sistemático_ 
Caderno de campo  
CD_8 – Coleta de dados 
fotográfica – imagens 
capturadas nas praças 

Descritiva 

 
Categorização 
(construtos 
linguísticos) 
 
 Codificação 
 
Mapeamento 
 
 

Capítulo 5 

O lugar – a 
construção das 
praças e seu entorno 
(concebido) 

 

 

 

OE5 – Identificar e refletir sobre 
a construção de territorialidades, 
apropriação e uso dos elementos 
urbanos por diferentes grupos 
frequentadores das praças 
centrais Lauro Müller, Nereu 
Ramos, da Bandeira e Dario 
Salles, de Joinville/SC. 

Observação direta 
intensiva: 
 
a) Observação 

sistemática 
participante (campo) 

b) Formulário 
(entrevista 
semiestruturada)  

CD_4_Entrevista 
Semiestruturada _ Percepção 
dos usuários da praça (Word) 
CD_6_Coleta de dados 
documental  
CD_7_Campo sistemático_ 
Caderno de campo 
CD_8 – Coleta de dados 
fotográfica – imagens 
capturadas nas praças 

Descritiva 

Categorização 
(construtos 
linguísticos) 
 
 Codificação 
 
Mapeamento 
 

Capítulo 6  

As pessoas – os 
grupos e o cotidiano 
das praças (vivido) 

OE6 – Refletir sobre as 
diferentes percepções 
vivenciadas no cotidiano das 
praças. 

OE7 – Compreender as razões 
que sustentam maior vínculo 
urbano entre os cidadãos e o 
espaço de lazer público, a 
praça. 

Observação direta 
intensiva: 
a) Observação sistemática 
não-participante (campo) 
b) Formulário (entrevista 
semiestruturada 
c) Questionário 

CD_3_Questionário_ 
Percepção geral - a cidade 
(Google formulários) 
CD_4_Entrevista 
Semiestruturada - Percepção 
dos usuários da praça (Word) 
CD_6_Coleta de dados 
documental 
CD_7_Campo sistemático_ 
Caderno de campo  
 

Descritiva 

 
Categorização 
(construtos 
linguísticos) 
 
 Codificação 
 

Capítulo 7  

O ambiente - 
vínculo urbano nas 
praças centrais de 
joinville (percebido) 
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Etapa 1 - A primeira etapa visou atender os objetivos específicos 1, 2 e 3 e teve como 

desígnio estruturar os saberes teóricos-temáticos, com o levantamento sobre a produção 

científica dos seguintes temas: 1) Espaços públicos e o lazer na sociedade capitalista; 2) 

Territorialidade pelos grupos urbanos e apropriação em espaços públicos de lazer; 3) 

Transformações na esfera do espaço público de lazer joinvilense.  

Com este estudo, formulou-se o pensamento crítico para a compreensão do fenômeno urbano 

de apropriação (direito à cidade) no espaço público de lazer. E, para a elaboração da pesquisa 

bibliográfica, seguiu-se o roteiro sugerido por Marconi e Lakatos (2003): 

a) escolha do tema; 

b) elaboração do plano de trabalho; 

c) identificação; 

d) localização; 

e) compilação; 

f) fichamentos; 

g) análise e interpretação; 

h) redação.

 

Etapa 2 - A segunda etapa englobou o levantamento empírico na cidade de Joinville/SC, 

em especial na área central, em um conjunto de quatro praças (Lauro Müller, Nereu Ramos, 

da Bandeira e Dario Salles). Neste percurso, buscou-se atender os objetivos específicos 4, 5 e 

6, com a investigação e a análise do espaço público de lazer, as praças. Os critérios de análise 

foram vinculados aos resultados obtidos na etapa 1 (teóricos-temáticos) e contemplaram um 

olhar para o que se encontra construído no complexo de praças da área central da cidade de 

Joinville, compreendendo a territorialidade e a apropriação construída em cada praça em 

particular e assimilando as relações entre o construído e o vivido na perspectiva dos usuários 

para, só então, analisar como as realidades foram vinculadas. 

Neste estudo, foram observadas as regras de condução do código de ética da instituição 

de ensino em que a pesquisa se desenvolveu e, em todos os casos que envolveram pessoas, 

foram apresentados os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, cuja opção de colaborar 

ou não com a pesquisa estava dada. Os entrevistados também foram questionados quanto à 

possibilidade de uso das informações, de seu nome e imagem no corpo do trabalho. E, assim, 

foi respeitado o caráter de sigilo e confidencialidade das informações prestadas. 

Nesta etapa da pesquisa, o campo se desenvolveu com estudos exploratório-descritivos 

(estudos de caso). Contemplaram-se, assim, oito fontes de evidências distintas, as quais são 

descritas a seguir com as siglas CD (coleta de dados): 

● Contextualizar o construído nas praças (tempo, espaço, governo). Este levantamento foi 

realizado com base nos seguintes itens:  
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o CD_1 - Roteiro de observação sistemática - levantamento de coleta de dados de 

campo (programa Excel para MAC 2021);  

o CD_2 - Roteiro de observação sistemática - avaliação com observação no local em 

cada praça (programa Excel para MAC 2021); 

o CD_5 - Entrevista com representantes do governo municipal - oito coletas de dados 

das seguintes secretarias: SEPUD, SECULT, DETRANS, SEINFRA e 

representantes do antigo IPPUJ (programa Word para MAC 2021); 

o CD_6 - Coleta de dados documental - desenhos, relatórios e informações da PMJ 

sobre as praças (programa Autodesk Student Version para MAC 2021); 

o CD_8 - Coleta de dados fotográfica - imagens capturadas nas praças. 

● Caracterizar, mapear e desenhar os territórios e as apropriações presentes no espaço 

público de lazer. Este levantamento foi baseado em:  

o CD_4 - Entrevista semiestruturada - percepção dos usuários da praça (programa 

Word para MAC 2021); 

o CD_6 - Coleta de dados documental - desenhos, relatórios e informações da PMJ 

sobre as praças (programa Autodesk Student Version para MAC 2021); 

o CD_7 - Campo sistemático - caderno de campo descrito com base em observação 

assistemática participante (visita ao local em períodos pré-determinados, com 

horários e tempo definidos em cada praça) e não estruturada (observação livre);  

o CD_8 - Coleta de dados fotográfica - imagens capturadas nas praças. 

● Identificar as percepções dos usuários das praças e suas relações com o construído. Nesta 

etapa, antes da coleta de dados, foram estruturados os elementos teóricos do contexto 

construído (o edificado nas praças) e do contexto vivido (as relações sociais). Então, com 

base neles, foram elaborados os roteiros de coleta de dados. Para esse entendimento, 

coletaram-se várias fontes de evidências:  

o CD_3 - Questionário estruturado (plataforma on-line Google Formulários) aplicado 

às pessoas que vivenciam a cidade de Joinville para uma percepção geral da cidade; 

o CD_4 - Entrevista semiestruturada (programa Word para MAC 2021) aplicada aos 

usuários de cada praça no intuito de compreender sua percepção durante o uso do 

local. Roteiro construído com base em perguntas abertas e fechadas; 

o CD_6 - Coleta de dados documental - desenhos, relatórios e informações da PMJ 

sobre as praças (programa Autodesk Student Version para MAC 2021); 
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o CD_7 - Campo sistemático - caderno de campo descrito com base em observação 

assistemática participante (visita ao local em períodos pré-determinados, com 

horários e tempo definidos em cada praça) e não estruturada (observação livre);  

o CD_8 - Coleta de dados fotográfica - imagens capturadas nas praças. 

  

Etapa 3 - Na terceira etapa, após a coleta de dados, foram realizadas as análises e a 

correlação das informações coletadas, que possibilitaram atender o objetivo específico 

“compreender as razões que sustentam maior vínculo urbano entre os cidadãos e o espaço de 

lazer público, a praça” (OE7). Para tanto, as evidências e os resultados são abordados nos 

capítulos que caracterizam os objetivos específicos 4, 5 e 6. Observa-se na figura 3 a aplicação 

dos dados coletados no desdobramento de cada um dos capítulos produtos desta tese. O objetivo 

7 é o entrelaçamento e a síntese que se apresentam entre o construído (capítulo 5) e o vivido 

(capítulo 6), refletidos nas percepções de quem a praça vivencia (capítulo 7). 

 
Figura 3 – Esquema para demonstrar a aplicação dos dados coletados   

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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1 O ESPAÇO PÚBLICO E O LAZER: ASPECTOS DA SOCIEDADE URBANA  
 

No preâmbulo desta tese, o primeiro capítulo trata, entre outros temas, da questão 

conceitual do espaço público e do lazer, com a questão da apropriação, no sentido da fruição, 

permeando as discussões. Busca-se identificar, assim, as bases teóricas para a compreensão dos 

temas de destaque sobre cada assunto. Na primeira seção, a explanação é sobre a esfera pública, 

na qual se identifica o que permite ao cidadão exercer sua cidadania. Na segunda, a temática é 

o lazer e a discussão é feita sob a égide da dialética entre lazer e espaço público. Na terceira, 

por sua vez, o espaço público de lazer é debatido com vistas à acessibilidade e à prática do 

direito à cidade lefebvriano. E, por fim, na última seção, trata-se especificamente da praça, do 

recorte do espaço público de lazer que é objeto deste estudo, fazendo-se uma exposição acerca 

das funções e possibilidades de fruição. 

 

1.1 A VIDA URBANA NA ESFERA PÚBLICA  
 

As questões sobre o espaço urbano1 são debatidas por teóricos clássicos há muito tempo, 

mas sem a atenção e o destaque recebidos nos últimos anos. As inúmeras problemáticas que 

envolvem o espaço público de uso comum, como a expansão da urbanização e a globalização, 

trazem a emergência de estudos nesta área. Para esta pesquisa sobre o lazer no que é público e 

de uso comum, busca-se o entendimento por meio de teóricos renomados, com a visão sobre as 

práticas socioespaciais cotidianas, sobretudo nos fenômenos que possam ser interpretados tendo 

como foco a contemporaneidade.   

A esfera pública, para Hannah Arendt (2007), é o lugar da expressão de liberdade e o 

local onde o ser humano exerce a vida ativa. Ela descreve que para uma vida ativa são 

necessárias três dimensões: o labor (a atividade da produção para o consumo - necessidade 

biológica), o trabalho (a obra, o fazer humano - artesão) e a ação (agir - correspondente à 

condição humana da pluralidade).  

 
1 Na conceituação desta tese a relação com o espaço é uma constante, assim os desdobramentos sobre o espaço 
geográfico se apresentam no capítulo 2, mas algumas definições prévias se fazem necessárias. Quando se trata do 
espaço urbano contemporâneo se compreende o arranjo espacial produzido por agentes modeladores, 
“fragmentado e articulado, reflexo e condição social, campo simbólico e de lutas”. (CORRÊA, 1993, p. 13). É 
neste urbano que estão interligadas “a vida urbana, a vida da sociedade urbana. [...] A concepção do urbano visa, 
também a re-apropriação, pelo ser humano, de suas condições no tempo, no espaço, nos objetos.” (LEFEBVRE, 
2002, p. 162). 
Na acepção do espaço-tempo, é possível identificar momentos, instantes do tempo ou eventos que ocorrem em um 
ponto do espaço “os eventos mudam as coisas, transformam os objetos, dando-lhes, ali mesmo onde estão, novas 
características.” (SANTOS, 2006, p. 95). 
E por fim, o uso do termo espaço público entende-se como o meio em que as relações sociais acontecem, sendo 
também o espaço público de uso comum, aquele de livre acesso aos citadinos (GOMES, 2018). 
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Conforme a autora, essa vida ativa é representada por duas características, que são o 

artefato humano e a aparência. O artefato humano é o “[...] produto das mãos humanas, com os 

negócios realizados entre os que, juntos, habitam o mundo feito pelo homem. Conviver no 

mundo significa essencialmente ter um mundo de coisas interposto entre os que nele habitam 

em comum [...]” (ARENDT, 2007, p. 62). E a aparência é outra característica da esfera pública 

que se expressa com a visibilidade, segundo ela, de que “[...] o que vem a público pode ser visto 

e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. Para nós, aparência — aquilo que é visto 

e ouvido pelos outros e por nós mesmos — constitui a realidade” (ARENDT, 2007, p. 59).  

É na esfera pública que ocupam o mesmo espaço os artefatos e os homens, que podem 

“perceber-ver” o que acontece no seu cotidiano e no dos outros também (relações). Para que no 

espaço público haja interações, a premissa é a existência da pluralidade humana: “[...] 

corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que homens, e não o homem, vivem 

na Terra e habitam o mundo. Todo o aspecto da condição humana tem alguma relação com a 

política” (ARENDT, 2007, p. 15). É na correlação entre esses aspectos que o espaço público se 

apresenta como o espaço da liberdade e da expressão da cidadania. 

A possibilidade de vínculo entre os homens é dada pela igualdade e pela intrínseca 

relação com a diferença, que faz com que eles queiram este vínculo e o debate. Para Arendt 

(2007, p. 188), esta é a ação no espaço público: 

A pluralidade humana, condição básica da ação e do discurso, tem o duplo 
aspecto de igualdade e diferença. Se não fossem iguais, os homens seriam 
incapazes de compreender-se entre si e aos seus ancestrais, ou de fazer planos 
para o futuro e prescrever as necessidades das gerações vindouras. Se não 
fossem diferentes, se cada ser humano não diferisse de todos os que existiam, 
existem ou virão a existir, os homens não precisariam do discurso ou da ação 
para se fazerem entender [...]. 

 

As três perspectivas apresentadas definem o conceito arendtiano de espaço público, 

sendo a aparência e a visibilidade (as interações), os artefatos humanos ou produtos (os objetos 

físicos) e a pluralidade (as possibilidades de debate). E em suas correlações se manifesta o lugar 

da liberdade e da expressão social — neste contexto de vida ativa no espaço público é que a 

atuação política se destaca.  

Com esta publicação de Hannah Arendt (2007), outros importantes estudiosos se 

inspiraram no debate, como é o caso de Jürgen Habermas, que se apoia em perspectivas críticas 

da obra de Arendt, “A Condição Humana” (1958), para a discussão de seu livro “Mudança 

Estrutural da Esfera Pública” (1962). Uma perspectiva que pode ser apontada é a visão 

arendtiana de exercício de poder, pois, para ela, as ações são de reciprocidade para a valorização 
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da vida ativa e, para Habermas, exercer o poder também envolve ações conjuntas, mas no 

sentido do poder comunicativo, nas instrumentalizações de vontades individuais, como 

apresentado a seguir. 

Para Habermas (1984), a discussão sobre o espaço público ocorre nos campos da 

comunicação, em que ele descreve sua mercantilização durante o século XIX, as ações das 

pessoas e as interferências políticas que expressam o enfraquecimento da esfera pública. 

Para explicar a função política e suas alterações na esfera pública, o autor expõe o 

contexto histórico europeu do surgimento da imprensa até a publicação alemã de seu referido 

livro, em 1962. Ele afere a retração da opinião pública à manipulação das informações por 

grupos que detinham o poder financeiro e/ou legal. A forma como se processava essa realidade 

era devida à publicidade que subsidiava as empresas jornalísticas e ao consumo de cultura, o 

que limitava o acesso à informação a um público já previamente qualificado para interpretá-la. 

Esse contexto político controlador passou a repercutir de forma expressiva na produção, no uso 

e na apropriação do espaço público, lugar por excelência da esfera pública, e, assim, a 

influenciar sobremaneira a atuação cidadã (HABERMAS, 1984). “A dimensão da 

democratização [...] não está limitada, de antemão, por sua impenetrabilidade e insolubilidade, 

seja isso teoricamente discernível ou empiricamente demonstrável, das irracionais relações 

entre poder social e dominação política” (HABERMAS, 1984, p. 273). 

O autor apresenta uma nova versão da publicação de “Mudança Estrutural da Esfera 

Pública” em 1992, na qual reforça a questão da opinião pública e seu poder influenciador, ou 

seja, uma ideia, ao ser fomentada, pode ter efeito no comportamento das pessoas. Ele reforça 

ainda que a informação transmitida é normatizada, ou seja, são discursos articulados para dar 

conta de olhares específicos. Logo, “Habermas chama atenção para o perigo a que a esfera 

pública está submetida quando políticas intervencionistas e totalitárias vêm para dominar e 

regular os espaços de discussão pública [...]” (ESPÍNDOLA, 2020, p. 34). É válido destacar 

que a discussão habermasiana da relação entre as classes sociais e a comunicação faz parte desta 

tese para a compreensão das relações de poder e sua interferência nas ações do espaço público. 

Outro teórico que discute o espaço público e seu papel nos vínculos sociais é Richard 

Sennet, que, em seu livro “O Declínio do Homem Público”, de 1974 — obra considerada a mais 

importante entre suas publicações —, faz uma crítica ao modelo individualista da sociedade 

atual, com um paralelo entre a vida privada e a vida pública. De acordo com ele, é na vida 

pública que reside a “[...] res publica [que] representa, em geral, aqueles vínculos de associação 

de compromisso mútuo entre pessoas [...] é o vínculo de uma multidão, de um ‘povo’” 

(SENNET, 1988, p. 16, grifos do autor). E sua indagação, mesmo sendo da década de 1970, 
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reflete com vigor a realidade dos dias atuais quando trata da individualidade. “Multidões de 

pessoas estão agora preocupadas, mais do que nunca, apenas com as histórias de suas próprias 

vidas e com suas emoções particulares; esta preocupação tem demonstrado ser mais uma 

armadilha do que uma libertação” (SENNET, 1988, p. 17). 

Este caráter individualista repercute na relação das pessoas com o espaço público à 

medida que seu abandono é consequência de uma visão de que o lugar público não possui 

sentido, pois é apenas o espaço do movimento, da circulação de veículos, e a rua se torna espaço 

morto, com a praça pública perdendo sua função, “que é a de mesclar pessoas e diversificar 

atividades” (SENNET, 1988, p. 26). 

Em publicação mais atual, o livro “Juntos”, de 2012, o autor discorre sobre como alterar 

este cenário individualista e transcender ao patamar de comunidade. O caminho seria a 

cooperação dialógica, ou seja, uma abertura empática com o outro, que tem suas raízes no 

filósofo humanista Michel de Montaigne, em “[...] examinar as coisas sob todos os aspectos 

para enxergar os muitos lados de qualquer questão ou prática, permitindo essa mudança de foco 

que as pessoas se tornem mais calmas e objetivas em suas reações” (SENNETT, 2018b, p. 332).  

Acrescentam-se a esta discussão as relações de aceitação do outro. No livro “Construir 

e Habitar”, Sennet (2018a) dedica um capítulo para esta abordagem, a qual chama de “o peso 

dos outros”, que remete às questões de uma cidade de maior fruição quando se criam 

possibilidades de interação entre todos. Nas palavras do autor, “uma cidade fechada é hostil às 

pessoas que por sua religião, sua raça, sua etnia ou sua sexualidade diferem da maioria, ao passo 

que uma cidade aberta as aceita” (SENNET, 2018a, p. 141).  

Na atualidade, essas problemáticas da individualização e da recusa em aceitar o outro 

se acentuam com a presença das tecnologias como meios de comunicação, que alteram as ações 

e as relações cotidianas. A sociedade vem perdendo o interesse em se relacionar 

presencialmente, em criar vínculos sociais no espaço público comum e, com isso, são perdidas 

as possibilidades arendtianas de vida ativa, pois uma de suas condicionantes é a pluralidade 

humana (o encontro entre os diferentes). 

Outro ponto discutido por Sennet é o aspecto psicológico da visibilidade no espaço 

(público e privado), já apresentado por Arendt como as interações possíveis (com o ver, o 

ouvir…). Aqui, porém, ele apresenta outro olhar, o da visibilidade seletiva (isolamento ou 

exposição): 

O isolamento em meio a visibilidade pública e a exagerada ênfase nas 
transações psicológicas se complementam. Na medida que alguém, por 
exemplo, sente que deve se proteger da vigilância dos outros no âmbito 
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público, por meio de um isolamento silencioso, compensa isso expondo-se 
para aqueles com quem quer fazer contato (SENNET, 1988, p. 29). 

 

Este trecho corrobora para a tese do autor de que na sociedade atual as pessoas almejam 

a individualidade e a conexão restrita com seus semelhantes, e os que não pertencem a este 

círculo são considerados estranhos, sendo, assim, possíveis ameaças. 

Expandindo a discussão de espaço público para o direito das pessoas de usufruírem dos 

espaços, é trazido para o diálogo Henri Lefebvre, que aborda em suas pesquisas uma visão 

otimista ao reforçar a importância do sujeito e seu cotidiano com as vivências do espaço urbano. 

O livro “O Direito à Cidade”, que tem destaque neste estudo, é uma publicação de 1968, 

momento em que o autor estava desapontado pelo não cumprimento das promessas socialistas 

e vivenciava a urbanização da cidade, uma novidade que se revelava através da industrialização. 

E mesmo neste contexto de meio século atrás, suas abordagens são coerentes com a realidade 

atual, sendo, inclusive, utilizadas como referências nas discussões internacionais sobre o espaço 

urbano, como exposto na introdução deste trabalho.  

Nas primeiras páginas do livro, o autor faz uma advertência quanto à sua teoria, 

descrevendo que o conhecimento deve ser livre e nunca um sistema fechado, pois é preciso 

“abrir o pensamento e a ação na direção de possibilidades que mostrem novos horizontes e 

caminhos” (LEFEBVRE, 1991a, p. 1). Com isso, permite ao leitor fazer interpretações de seus 

conceitos na diversidade de situações que acompanham a evolução das cidades. A 

industrialização — e, com ela, a urbanização — trouxe consigo a problemática da realidade 

urbana com ênfase nos espaços de lazer e nas questões culturais, que são os elementos 

essenciais para a vida urbana (LEFEBVRE, 2001).  

Para compreender as teorias lefebvrianas, expõe-se aqui um panorama histórico 

retratado na cidade de Paris, na França. O autor apresenta os aspectos da urbanização e suas 

implicações, sendo que, em 1848, a burguesia se encontrava enraizada na cidade e começava a 

se ver “asfixiada” pela presença de operários: “Elabora-se então uma estratégia de classe que 

visa o remanejamento da cidade” (Ibidem, p. 15) em três etapas:  

1) Na primeira, o barão Haussmann substituiu a vivacidade das ruas e bairros orgânicos 

por avenidas extensas e bairros burgueses. “O social urbano é negado pelo econômico 

industrial” (Ibidem, p. 21);  

2) No segundo ato, surgiu o habitat que era apenas morar, o que o diferenciava do 

habitar que contemplava a vida social. O habitar era, então, efetivado na “suburbanização”, no 
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afastamento do centro para a periferia. “Descobre-se que a sociedade inteira corre o risco de se 

decompor se lhe faltarem a cidade e a centralidade” (Ibidem, p. 21);  

3) E, na terceira etapa, refletia-se sobre o papel do Estado, que tomava para si a tarefa 

de construtor dos conjuntos habitacionais “marcados por uma característica funcional e 

abstrata: o conceito do habitat levado à sua forma pura pela burocracia estatal” e, assim, o lugar 

de morar não tinha mais “ruas, praças, monumentos, espaços de encontros” (Ibidem, p. 19), 

tornando-se uma sequência de repetições, uma homogeneização da cidade. “O duplo processo 

de industrialização e de urbanização perde todo seu sentido se não se concebe a sociedade 

urbana como objetivo e finalidade da industrialização, se se subordina a vida urbana ao 

crescimento industrial” (Ibidem, p. 141). 

E é nesta reflexão de fatos vivenciados na Paris do século XIX que se constrói a 

problemática em torno do direito à cidade, realidade também vivenciada tardiamente pelos 

municípios de países subdesenvolvidos na contemporaneidade. O espaço público é um espaço 

social, mas abrange, sobretudo, as representações das relações de produção, com a expoente e 

contínua interferência do poder dominante.  

Com a industrialização e a mercantilização do espaço urbano, são expressadas as ações 

em prol do capitalismo com “a oposição entre o valor de uso (a cidade e a vida urbana, o tempo 

urbano) e o valor de troca (os espaços comprados e vendidos, o consumo dos produtos, dos 

bens, dos lugares e dos signos)” (Ibidem, p. 27).  

Se na sociedade atual alguns direitos fossem respeitados, caminhos se abririam para 

uma civilização mais justa, como com o direito à cidade que se expressa pelo uso, ou seja, o 

direito ao cotidiano da cidade com o valor de uso, “a centralidade renovada, aos locais de 

encontro [...], aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e inteiro 

desses momentos e locais” (LEFEBVRE, 1991a, p. 143). “O direito à cidade não pode ser 

concebido como um simples direito à visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser 

formulado como direito à vida urbana transformada, renovada” (LEFEBVRE, 1991a, p. 116). 

 Para a compreensão sobre como o espaço urbano é produzido, Henri Lefebvre (2006) 

dedicou seus estudos científicos que culminaram na dialética de tríplice dimensão social, 

composta por práticas espaciais (percebido), representações do espaço (concebido) e espaços 

de representação (vivido): 1) Prática espacial (percebido) - considera-se a produção e a 

reprodução no espaço, que se estabelecem na relação objeto (suporte material) e homem 

(social), com as interações e as comunicações cotidianas que essas relações representam; 2) 

Representação do espaço (concebido) -  é expressada na produção, na imposição para o espaço 

(dominante), comunicada por meio de signos, símbolos e códigos que descrevem a imagem do 
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espaço, como as representações (mapas, desenhos, fotos, gráficos) utilizadas nas áreas de 

arquitetura, urbanismo, geografia, entre outras, ou seja, o desenho definido pelo poder 

econômico e pelo Estado; 3) Espaço de representação (vivido) - é o espaço em que se expressa 

a vivência (a dimensão simbólica), o lugar da produção do espaço, no qual acontece o embate 

entre a representação do espaço e a prática espacial. Trata-se de um entrelaçamento de 

dimensões em que, para o entendimento de uma, faz-se necessário o estudo das outras, a fim de 

dar conta da complexidade inerente ao modelo empírico que são as cidades. 

No embate entre a representação do espaço e o espaço da representação mora a prática 

espacial. Este é um duelo que se refere ao que é imposto pelo Estado, por técnicos e pelo poder 

econômico ao que é vivido no cotidiano das cidades: 

Talvez seja preciso ir mais longe e admitir que os produtores do espaço sempre 
agiram segundo uma representação, ao passo que os “usuários” suportam o 
que se lhes é imposto, mais ou menos inserido ou justificado em seu espaço 
de representação. Como se efetuam tais manipulações? Cabe à análise 
responder. Se é certo que os arquitetos (e os urbanistas) têm uma 
representação do espaço, de onde eles a tiram? Em proveito de quem ela se 
“operaciona”? Se é certo que os “habitantes” têm um espaço de representação, 
um curioso mal-entendido começa a se elucidar. O que não quer dizer que ele 
desaparece na prática social e política (LEFEBVRE, 2006, p. 73). 

 

Na realidade das cidades contemporâneas, é possível identificar a teoria de produção do 

espaço urbano lefebvriana e traçar uma analogia com essas realidades parcelares para uma 

melhor compreensão na busca por soluções para os fenômenos urbanos advindos da sociedade 

capitalista.  

Para que as relações sociais aconteçam no espaço público, é preciso que haja uma “vida 

ativa” na perspectiva arendtiana, com pessoas que se encontrem (se vejam e se percebam), e 

uma conexão entre os seres humanos e os elementos físicos. 

A primeira condição para o exercício da cidadania é a comunicação, mas, quando a 

estrutura da esfera pública sofre transformações e se vê dominada pelo poder burguês, essa 

comunicação sofre interferências e o público passa a desacreditar em seu poder político 

(HABERMAS, 1984). “A pluralidade” se faz necessária para o debate, pois é a relação entre os 

diferentes que gera a discussão (ARENDT, 2007). Todavia, a sociedade contemporânea se 

apresenta individualista, com receio de interagir com a diversidade humana, limitando-se a 

grupos de semelhantes (SENNET, 1988). Tais condições têm sido acentuadas com as 

transformações tecnológicas e o histórico da comunicação no espaço público. 

No conceito de Lefebvre, é permitida uma interpretação mais abrangente de como se dá 

a vida urbana (fruição e relação) e a produção do espaço público, admitindo-se que existem 
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agentes produtores do espaço urbano, uma parcela que concebe o espaço (representações 

espaciais), sendo o cidadão comum sujeito a elas, mas que também produz o espaço por meio 

do espaço de representações (vivido) e, quando se efetivam as práticas espaciais (percebido), 

ambos sofrem as interferências nas relações com a comunicação e as interações sociais, 

conforme abordagem de Arendt, Habermas e Sennet. Assim, é com este embasamento sobre as 

representações espaciais do espaço público (concebido) e o olhar sobre o que é vivido e 

percebido pelos cidadãos que este estudo busca elementos para a compreensão dos vínculos 

urbanos entre o cidadão e a cidade. 

 
1.2 O LAZER E A SOCIEDADE 
 

A compreensão das teorias sobre o lazer é tarefa extensa, tendo em vista se tratar de um 

termo polissêmico — e somem-se a isso as alterações ao longo das mudanças históricas e 

múltiplas visões acerca de sua definição. Para este estudo, então, é importante ter atenção para 

a identificação de um conjunto de conhecimentos que visa compreender a problemática entre o 

lazer e o espaço público. 

 O panorama dos estudos sobre lazer no Brasil ganhou mais ênfase na década de 1990, 

com uma média de 140 publicações ao ano — antes desta época, entre 1891 e 1989, a média 

era de 7,2 e, considerando apenas o período até a década de 1970, o resultado era menos de uma 

publicação ao ano. A filósofa da educação Elza Mendonça Peixoto é pesquisadora dos estudos 

sobre lazer desde 1991 e explica o panorama histórico deste tema no Brasil. Segundo a autora, 

existem cinco ciclos, todos relacionados com as transformações da sociedade, e, no último deles 

(de maior desenvolvimento), que compreende as publicações da década de 1990 até o momento 

atual, é que as preocupações com a relação lazer-trabalho ganharam ênfase, assim como suas 

relações com os contextos histórico e político e, ainda, o mercado do lazer (PEIXOTO, 2007). 

Acerca dos estudiosos do lazer que se destacam em publicações no Brasil, este trabalho 

se ocupa das reflexões sobre dois dos maiores deles, o sociólogo e educador francês Joffre 

Dumazedier, com proeminência em publicações nacionais e internacionais, principalmente nas 

décadas de 1970 e 1980, e o sociólogo e educador brasileiro Nelson Marcellino, maior 

referência da atualidade nos estudos sobre este tema no país. 

O surgimento do lazer é uma discussão que divide os estudos em duas correntes: um 

grupo de pesquisadores acredita que as primeiras manifestações do lazer começaram com a 

Revolução Industrial, enquanto outro grupo entende que o lazer era evidenciado em períodos 

anteriores. 
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A corrente de estudos que acredita no surgimento do lazer como parte da história humana 

defende que o período de descanso e de gozar do tempo livre é uma constante, considerando 

que o divertimento e o repouso fazem parte das necessidades básicas. Para defender este ponto 

de vista, os autores remontam à antiguidade greco-romana, com evidências sobre lazer nos 

escritos de filósofos clássicos, ou seja, após este período, o lazer passou a ser presença contínua 

até chegar à atualidade (MEDEIROS, 1971). 

Contudo, na visão de Dumazedier (2000) e Marcellino (1996), além de outros 

pesquisadores que seguem a segunda corrente de pesquisa, o lazer surge com os avanços 

tecnológicos das sociedades urbano-industriais e o significado do lazer que se tem hoje só é 

possível por meio da relação entre trabalho e lazer.  

Dumazedier (2000), em seu estudo sobre o período arcaico, compreende que o trabalho e 

os jogos fazem parte de um mesmo conjunto de significações, estando relacionados com festas 

e ritos mágico-religiosos e não existindo uma distinção entre eles, como evidenciada hoje. 

Outro ponto é a relação com o tempo livre e o tempo do trabalho, que na antiguidade não eram 

diferenciados, mas que, com a regulamentação trabalhista, teve a concepção alterada, com o 

lazer passando a ser o momento de clara oposição ao trabalho, uma pausa (GOMES, 2004; 

BERTINI, 2005). Para este autor, a definição de lazer destaca a desobrigação com os ritos 

coletivos, uma escolha individual e com a clara distinção do tempo livre, considerando ainda 

três funções: descanso, desenvolvimento e divertimento. 

O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de 
livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se 
ou, ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 
participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se 
ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais 
(DUMAZEDIER, 2000, p. 34). 

 

Os autores em questão interpretam o lazer segundo as variáveis tempo e atitude, 

entretanto, Marcellino critica a visão de Dumazedier de que o lazer pode ser visto isoladamente 

na esfera de atividade humana como o momento de se esquecer das mazelas da vida. Ele 

considera que o lazer deve ser ativo e ter significado, sendo “um tempo privilegiado para a 

vivência de valores que contribuam para mudanças de ordem moral e cultural. Mudanças 

necessárias para uma nova ordem social” (MARCELLINO, 1996, p. 16). 

Neste sentido, as ações no espaço público requerem a relação entre as pessoas. Arendt 

(2007, p. 31) descreve a vida ativa como o empenho em fazer algo com os outros, não 

individualmente: “Todas as atividades humanas são condicionadas pelo fato de que os homens 
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vivem juntos; mas a ação é a única que não pode sequer ser imaginada fora da sociedade dos 

homens [...] só a ação depende inteiramente da constante presença de outros”. 

Para Marcellino (2002, p. 31), o lazer é “como a cultura — compreendida no seu sentido 

mais amplo — vivenciada (praticada ou fruída) no “tempo disponível”. O importante, como 

traço definidor, é o caráter “desinteressado” dessa vivência. Não se busca, pelo menos 

fundamentalmente, outra recompensa além da satisfação provocada pela situação. A 

“disponibilidade de tempo” significa possibilidade de opção pela “atividade prática ou 

contemplativa”. Todavia, este recurso, o tempo, depende da realidade econômica das pessoas e 

das questões trabalhistas vivenciadas por elas. 

Como oposição ao lazer ativo existe o lazer passivo, em que apenas se assiste, não se 

envolve. E neste grupo de lazer passivo reside o “antilazer”, atividades que parecem simplórias, 

mas que podem apresentar conteúdos que deformam as informações e impedem um pensamento 

crítico.  

A população mais carente é a que mais absorve o “antilazer”, pois, para ela, a maior parte 

de seu tempo livre “[...] é usufruída nos próprios locais de moradia [...] um público cativo da 

televisão. Esse fato, aliado a outros, como o crescente processo de urbanização, vem 

contribuindo para o desaparecimento de manifestações culturais autênticas [...]” 

(MARCELLINO, 2002, p. 21). É neste sentido que reside o consumo do lazer e seu vasto 

mercado, que por vezes é empobrecido de informações relevantes e é também o indutor de 

ideias distorcidas (alienações).  

Na esfera do espaço público, Habermas (1984, p. 196) retrata este contexto de alienação 

no consumo da cultura por meio do mercado da publicidade: 

[...] À medida que a cultura se torna mercadoria, e isso não só na sua forma, 
mas também por seu conteúdo, ela se aliena àqueles momentos cuja recepção 
exige uma certa escolarização – no que o “conhecimento” assimilado, por sua 
vez, eleva a própria capacidade de conhecer. Não já a estardização enquanto 
tal, mas aquela pré-formação específica das obras criadas é que lhe empresta 
a maturidade para o consumo, ou seja, a garantia de poderem ser recebidas 
sem pressupostos rigorosos, certamente também sem consequências 
perceptíveis: isso coloca a comercialização dos bens culturais numa proporção 
inversa à sua complexidade [...]. 

 

Assim, tem-se a disponibilidade de lazer também limitada à compreensão do interlocutor, que, 

mediante à cultura do outro (quando a comunicação é rebuscada), vê-se impedido da 

participação.  

Quer dizer, o lazer deve ser fluído e fruído para todos. Quando no espaço público, é a 

concretização do direito à cidade, o “instante de esquecimento das dificuldades do dia a dia — 
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é também aquele momento e oportunidade do encontro, do estabelecimento de laço, do reforço 

dos vínculos de lealdade e reciprocidade, da construção das diferenciações” (MAGNANI, 1988, 

p. 39). 

 

1.3 O ACESSO AO ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER 
 

Os espaços públicos de lazer podem ter duas características: material (física, o lugar onde 

as pessoas realizam atividades como passear no parque, caminhar e fazer exercícios ou levar 

crianças ao parquinho) e imaterial (simbólica, com o lugar tendo valor pela sua existência). Já 

a forma como são utilizados depende dos agentes, das atividades e dos conflitos que ensejam 

(SANTOS JR., 2015). 

Um problema conceitual em discussões sobre espaços públicos é que eles precisam ser 

entendidos perante sua transição com espaços privados, como escolas, hospitais e delegacias, 

equipamentos urbanos que são de uso público, mas não de livre acesso. Ou seja, os “espaços 

públicos de uso comum” é que são acessíveis sem restrições, como ruas, praças e parques 

(GOMES, 2002). E é nesta última acepção que este estudo se concentra, uma vez que, conforme 

descreve Santos Jr. (2015, p. 194), espaços públicos de uso comum se caracterizam pelos usos 

e pela posse coletiva, pois são pertencentes ao poder público e à sociedade em geral, são 

“espaços de circulação [e permanência] (como a rua ou a praça), os espaços de lazer e recreação 

(como os parques urbanos e praças), os espaços de contemplação [...]. Em todos estes casos, 

estaria garantido o livre direito de ir e vir de todos os cidadãos”. 

Com a urbanização acelerada e o planejamento restrito, que no Brasil se destacam na 

década de 70, houve desordem na questão da distribuição das áreas públicas de lazer2. A 

infraestrutura urbana foi destinada a determinados pontos da cidade em detrimento de outros e, 

assim, foi gerado um desequilíbrio, com núcleos de riqueza centralizados e, na periferia, áreas 

com uma acentuada carência, os núcleos de pobreza, ou seja, na ausência de controle aventa-se 

uma ausência de planejamento, mas na verdade o poder discricionário da administração 

municipal, não foi exercido no sentido do interesse da sociedade. Neste caminho, o lazer ficou 

centralizado e concentrado (núcleos de praças, parques etc.), com sua localização gerando 

dificuldades para o acesso, já que os mais pobres moram longe deste núcleo de lazer e o 

 
2 Observa-se nesta discussão no âmbito da cidade de Joinville/SC, na Lei Municipal n•. 6766/79 previa que no 
parcelamento do solo deveria haver uma reserva de espaços para o lazer, que fiaria aos cuidados do Poder Público 
de equipá-las, contudo, o que já não acontece nos condomínios e os espaços de lazer fazem parte dos recursos 
mercadológicos de uso privado (homeclubs, academias, playgrounds, espaço pet, e outros) (SANTANA, 2021). 
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transporte é acessível apenas a quem dispõe de recursos financeiros para usá-lo 

(GOTTDIENER, 1993; VILLAÇA, 1998). 

Desta forma, a localização e a disponibilidade de áreas de lazer vão ao encontro de uma 

democratização do espaço, assim como de horas para usufruí-lo. “[...] Deve-se considerar que, 

para a efetivação das características do lazer é necessário, antes de tudo, que ao tempo 

disponível corresponda um espaço disponível. E se a questão for colocada relativamente à vida 

diária da maioria da população, não há como fugir do fato: o espaço para o lazer é o espaço 

urbano (MARCELLINO, BARBOSA, MARIANO, 2008, p. 134). 

A questão da acessibilidade é também parte de outra problemática: o consumo do lugar. 

Com a globalização, as cidades acentuaram seu caráter de produção do lazer para o consumo, 

principalmente as globais, que possuem projetos de requalificação urbana subsidiados pela 

indústria do entretenimento. Como descrito por Sassen e Rosst (2001, p. 65), “desde os anos 

80, tem ocorrido um rápido crescimento no uso da urbanidade como arma de propaganda. [...] 

Nos anos 90, grandes empresas de entretenimento aparecem entre os principais investidores e 

promotores de projetos urbanos”.  

A problemática que reside neste ponto é a segregação, já que relacionar espaço público 

e turismo reflete na questão de quem pode pagar por este lazer e salienta a contradição do direito 

à cidade. Retoma-se, deste modo, a discussão já anunciada em Lefebvre (2001, p. 130) sobre o 

valor de uso e o valor de troca e suas implicações no acesso à cidade, na concretização do direito 

a ela: 
A cidade capitalista criou o centro de consumo. [...] O duplo caráter da 
centralidade capitalista: lugar de consumo e consumo de lugar. [...] E é o lugar 
de encontro, a partir do aglomerado das coisas. [...] Aqueles que constituem a 
centralidade específica visam ao poder ou são os instrumentos deste. A partir 
daí o problema se apresenta politicamente. Não mais se trata apenas de 
“dominar a técnica” em geral, mas técnicas bem determinadas com suas 
implicações sociopolíticas. 

 

Os lugares públicos de lazer são aqueles em que o “valor de uso” (fruição, relações 

sociais) transcorre e se consolida no tempo livre. Para o sistema capitalista, esses espaços não 

são importantes, pois não atuam na esfera da produção, da circulação e do consumo, quer dizer, 

não atuam na lucratividade direta, exceto quando se tornam os lugares de consumo para a 

indústria do turismo. Quando se tratam de espaços de lazer que não geram lucratividade, ficam 

em segundo plano no interesse capitalista, ou, como Magnani (1988, p. 37) adverte, não há 

interesse do capital em relação às formas como os trabalhadores usam seu tempo livre, desde 
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que garantam a funcionalidade do descanso: “Interrupção das atividades produtivas necessárias 

à reposição da força física, ao alívio de tensões psíquicas e ao descanso mental”. 

O Estado é o responsável pela distribuição da infraestrutura urbana, como, por exemplo, o 

sistema viário, as praças, os parques e as calçadas ativas, que, via de regra, concentra maior 

atenção nos bairros das classes dominantes e, por fim, atua através da legislação urbana, forma 

em que expressa seu poder e sua relação aos interesses dessas classes dominantes — mercado 

imobiliário, empresas e burguesia (VILLAÇA, 1998; MARCELLINO, BARBOSA, 

MARIANO, 2008). 

Rolnik (2000, n.p.) descreve os espaços urbanos públicos e coletivos como espaços de 

transição e circulação. Mas na ótica do lazer, é possível caracterizá-los como lugar da 

permanência eventual, que permite o encontro e as relações sociais e onde um dos direitos à 

cidade se expressa: “A dimensão coletiva e o uso multifuncional do espaço público, da rua, do 

lugar de ficar, de encontro, de prazer, de lazer, de festa, de circo, de espetáculo, de venda”. 

 

1.4 A PRAÇA: CATALISADORA DA VIDA URBANA 
 

A praça é o local do lazer urbano que apresenta grande relevância no contexto histórico 

das cidades e tem sua função e importância alteradas no decorrer do tempo-espaço, fazendo 

parte do enredo dos acontecimentos sociais, políticos e econômicos da sociedade urbana.  

Na acepção lexical, praça é “lugar público, cercado de edifícios; largo; mercado; conjunto 

de negociantes de uma cidade [...]” (BUENO, 2000, p. 615). Do inglês square3, ou plaza, termo 

que vem do espanhol, é espaço livre, externo e público na cidade (HORNBY, 2000). No 

dicionário espanhol, plaza é “amplo lugar dentro de uma vila ou cidade onde várias ruas 

terminam; local onde festas públicas, feiras e outras atividades são realizadas”4 (JIMÉNEZ 

GARCÍA, 2000, p. 323, tradução nossa). Do italiano piàzza, apresenta uma ampla gama de 

significados: área com entorno de edifícios e convergência de vias, local de reunião de pessoas, 

espaço livre e ordenado que, por vezes, concentra atividades comerciais (OLIVETTI, 2020). E, 

 
3 Na língua inglesa, é comum o uso das palavras square e plaza para designar praça. Contudo, a pesquisadora 
Helen Woolley (2003) diferencia os termos. A autora compara plaza com espaços fechados, no sentido de pouco 
estímulo para permanência, e square com espaço aberto, ou seja, espontâneo à receptividade urbana. “Praças 
[plaza] são espaços urbanos maiores do que praças [square], não pequenas áreas confinadas, mas espaços 
significativos em tamanho. Podem ser projetados para um propósito, mas usados para outros” (Ibidem, p. 119, 
tradução nossa). Do texto em inglês: “Plazas are larger urban spaces than squares, not small, confined areas but 
significant spaces in size. They may be designed for one purpose but used for others” (WOLLEY, 2003, p. 119).  
4 Texto em espanhol: “Lugar ancho dentro de uma población o ciudad al que van a parar várias calles; lugar 
donde se celebran fiestas públicas, férias, etc.” (JIMÉNEZ GARCÍA, 2000, p. 323). 



46 
 

por fim, do francês place, é um espaço aberto em área urbanizada, podendo ser uma área central 

de vila (LAROUSSE, 2020). 

Com esta apresentação de significados para praça em vários idiomas, fica evidente a 

associação com local urbano, conectado por vias e que apresenta atividade comercial. Ainda 

assim, faltam aos dicionários ocidentais a descrição de praça como espaço ativo, de encontro e 

de interações de pessoas no cotidiano das cidades. 

Para Macedo (2012), a praça brasileira pode ser caracterizada por cinco tipologias 

distintas: esportiva, recreativa, contemplativa, comercial e mista (Figura 04). 

 
 

Figura 04 – Tipologias das praças brasileiras 

 
Fonte: Macedo, 2012, p. 196-197 - adaptado pela autora. 

 

A praça já foi chamada de àgora na Grécia antiga, local de encontro e discussão política, 

um espaço democrático de ideias entre os cidadãos. Em muitos períodos da história, esteve 

destinada à religião, ao lazer, ao debate e aos negócios e, assim, passou a ser vista como centro 

cívico. As praças são elementos estruturadores, verdadeiros vínculos urbanos que articulam os 

espaços da cidade (GELPI, KALIL, 2016). 

Como definição contemporânea, a praça é um “[...] espaço que, nas cidades pequenas, 

serve de centro, quase como uma “clareira”, e que nas cidades grandes se encontra em diversos 

pontos como confluência de ruas ou como larga interrupção nas edificações [...]” 

(SALDANHA, 1983, p. 105).  

No contexto histórico, as praças medievais tinham funções diversas, identificadas por 

suas peculiaridades, dependendo do local de inserção. As principais eram a praça de mercado, 
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com atividades comerciais e localização em núcleo ativo; a praça no portal da cidade, situada 

na entrada e na condução de fluxo; a praça central, localizada no centro da comunidade; os 

adros de igrejas, para exercício religioso em frente ao templo; e as praças agrupadas, áreas 

exíguas conectando mercado e adro (ROBBA, MACEDO, 2002). 

No entanto, nas praças brasileiras coloniais, as diferentes funções eram sobrepostas, com 

as atividades sacras e profanas, civis e militares sendo realizadas num mesmo espaço, sem a 

separação presente nas praças medievais, o que contribuía para uma maior intensidade na vida 

urbana. Este contexto histórico das praças brasileiras, marcado pela sobreposição de 

funcionalidade e forma indefinida, aparece nas praças atuais com diversas demandas locais, 

como religiosa, cívica, social, recreativa e militar, por exemplo (ROBBA, MACEDO, 2002; 

CALDEIRA, 2007; SUN, 2008).  

Dentre as atividades das praças, a mais importante é ser espaço de encontro e fomentar 

a vida pública, características que transitaram no percurso da história. O urbanista austríaco 

Camillo Sitte, em sua obra de 18895, faz uma crítica ao modelo de praça traduzido no século 

XIX: 

[As praças] raramente utilizadas para festas públicas, e cada vez menos para 
um uso cotidiano [...] servem, na maioria das vezes, a nenhum outro propósito 
além de garantir maior circulação de ar e luz, provocar uma certa interrupção 
na monotonia do oceano de moradias e, de qualquer maneira, garantir uma 
visão mais ampla sobre o edifício monumental, realçando seu efeito 
arquitetônico. Que diferença da Antigüidade! Nas cidades antigas, as praças 
principais eram uma necessidade vital de primeira grandeza, na medida em 
que ali tinha lugar uma grande parte da vida pública [...] (SITTE, 1992, p. 17). 

 

Foi neste período do século XIX descrito por ele que, com a expansão urbana no Brasil 

e em decorrência das ideias higienistas, foram identificados, no âmbito técnico-científico, os 

benefícios do ajardinamento no espaço público. As ruas e as praças passaram a ser 

contempladas com arborização e jardins e os vazios urbanos deram lugar a novas ‘praças’ e 

jardins públicos, ideia que foi bem aceita, mesmo que o intuito inicial fosse o de garantir a 

salubridade urbana. E, assim, praças coloniais passaram a receber ajardinamento e perderam 

algumas de suas características iniciais, como de largo, terreiro e rossio, ou palcos de 

manifestações (CALDEIRA, 2007; GOMES, 2007). “A socialização do espaço público tem 

sido relegada a um plano secundário, ofuscada pela questão de como deve ser a vegetação no 

 
5 O arquiteto e urbanista Camillo Sitte, em 1889, publicou “Der Stadtebau”. Em 1945, a obra foi impressa em 
inglês e denominada “The Art of Building Cities”. No Brasil, a publicação é intitulada “A Construção de Cidades 
Segundo seus Princípios Artísticos”. 
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ambiente urbano, tema que tem dominado as discussões sobre as praças e as cidades” (SUN, 

2008, p. 61). 

Na história das cidades coloniais brasileiras, é possível identificar uma oposição entre a 

praça (pública) e o jardim (privado). No início, o jardim surgia como local privado, onde a elite 

ostentava suntuosos quintais particulares, predominante até o fim do século XVIII. “A praça 

constitui, ao contrário do jardim, uma coisa distante da natureza, se não mesmo contra a 

natureza [...] o jardim, que concentra a privacidade retendo uma porção da natureza, e a praça, 

que contradiz a natureza para dar espaço à vida pública [...]” (SALDANHA, 1983, p. 110). O 

espaço urbano no Brasil, na década de 1950, era visto como oposição ao rural — o construído 

e materializado pela industrialização deveria ser afastado da natureza, não obstante, a 

urbanização ainda não era a expansão desordenada encontrada hoje, com seus expressivos 

problemas sociais e ambientais (GOMES, 2007).  

Conforme DaMatta (1997, p. 31), a praça é símbolo de expressão de poder, ligação entre 

o ‘povo’ e seus dominantes, é onde se expressa o entrelaçamento do espaço físico (material) e 

simbólico (imaterial). “Nas nossas cidades, [...] especialmente às cidades ibéricas e brasileiras, 

a praça abre um território especial, uma região teoricamente do “povo”. Uma espécie de sala 

de visitas coletiva, onde se situam [...] o poder de Deus [...] e o poder do Estado [...].  

Contudo, passou-se a vivenciar um fenômeno recorrente, que é o afastamento entre o 

espaço da praça e os edifícios públicos, como Prefeitura, Câmara de Vereadores e Fórum, um 

distanciamento furtivo do olhar e da presença do povo. Queiroga (2001) exemplifica a situação 

de São Paulo com relação às sedes do Governo Estadual e Municipal que acompanharam essa 

tendência e destaca também Brasília. Apesar de possuir a Praça dos Três Poderes conectada ao 

Palácio do Planalto (poder Executivo), ao Congresso Nacional (poder Legislativo) e ao 

Supremo Tribunal Federal (poder Judiciário), a cidade projetada tem um desenho modernista 

que afasta a população do setor administrativo e das possibilidades de manifestação. 

Outra questão contemporânea que interfere nas praças públicas se refere ao abandono 

das áreas centrais das cidades, em que se encontra grande parte dos serviços urbanos (públicos 

e privados), que se tornaram, ao longo da história, também os espaços do abandono (VILLAÇA, 

1998).  

Sobretudo na década de 1970, com a grande migração do campo para a cidade, onde as 

pessoas chegavam em busca de emprego nas indústrias, a área central se tornou o local de sua 

presença. Eram ambulantes, feirantes e outras pessoas que circulavam ali diariamente para se 

deslocar para o trabalho ou comercializar seus produtos. A elite das cidades não resistiu à 

invasão e se mudou para bairros no entorno imediato do Centro, criando um círculo de bairros 
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centrais das classes média alta e alta. Assim, o Centro, local de história da cidade e de circulação 

do povo da periferia, ficou abandonado, pois a população de baixa renda não podia habitar este 

espaço, uma vez que não tinha condições de pagar pelo “alto valor do ponto”. Logo, o Centro 

se tornou um ambiente de grandes contrastes: durante o dia, de vitalidade, com comércios, 

serviços e circulação de pessoas, e à noite, além de fins de semana e feriados, de esvaziamento, 

sem moradores e sem atividades comerciais (VILLAÇA, 1998). 

 Entender a relação entre os espaços públicos e o que se expressa na sociedade local 

permite alterar a ideia fantasiosa de que as praças são locais que sempre serão aceitos e 

ocupados pela população. Existem condicionantes locais que orientam as questões de 

vivacidade dos espaços públicos. 

A falta de apropriação das áreas livres aflige por se tratar de uma comodidade esquecida 

que impacta negativamente nas cidades e seu pouco uso resulta, ainda, em vandalismo 

(JACOBS, 2000). “Eles [os espaços públicos de lazer] sofrem do mesmo problema das ruas 

sem olhos, e seus riscos espalham-se pela vizinhança, de modo que as ruas que os margeiam 

ganham fama de perigosas e são evitadas” (Ibidem, p. 103). A autora destaca que, neste 

panorama de abandono dos locais públicos, a solução está na questão de proximidade, pois a 

diversidade física de usos que circunda os espaços públicos de lazer leva a uma pluralidade de 

usuários, que, em horários diversos, circulam ou permanecem. Deste modo, tem-se uma 

dinâmica de vitalidade no entorno que se comunica com a área livre e a faz ser ocupada.  

Ao encontro desta discussão, as praças podem ser analisadas de duas formas distintas: 

como espaços fechados (pouco ativos) ou abertos (muito ativos). Uma configuração fechada é 

aquela com pouca variedade de usos, envolta em um espaço de zoneamento específico, como, 

por exemplo, prédios de escritórios, uma atividade monótona, estando associada à circulação 

apressada, com o trânsito rápido de pedestres. Já uma disposição aberta inclui utilização 

variada, envolta em um contexto de uso misto, como um conjunto de atividades comerciais, de 

serviços e de lazer, sendo associada à circulação lenta e à permanência, com trânsito lento de 

pedestres (WOOLLEY, 2003). 

Outra questão que corrobora para a ocupação dos espaços de lazer é o sentimento de 

pertencimento necessário aos citadinos, que conduz para uma responsabilidade do que é público 

(JACOBS, 2000 [1961]; DAMATTA, 1997 [1984]; HERTZBERGER, 1999 [1996]). 

A maioria das praças contemporâneas que se enquadra na categoria de pátios públicos 

urbanos sofre com a falta de relação entre os urbanitas. O Código Civil brasileiro (Lei nº 

10.406/2002), no Art. 1, define que “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil” 

e, no Art. 99, indica que “são bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios, 
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mares, estradas, ruas e praças” (BRASIL, 2002, on-line). Mesmo legalmente respaldados ao 

uso e comprometidos com os espaços públicos, os cidadãos brasileiros têm dificuldade para se 

identificar com o que é público. 

Os usuários do espaço precisam se perceber parte do ambiente físico que está concebido 

e, para tanto, a estrutura deve permitir e até induzir ao cuidado, dando liberdade para 

transformações (JACOBS, 2000; SENNET 2018a). “O segredo é dar aos espaços públicos uma 

forma tal que a comunidade se sinta pessoalmente responsável por eles, fazendo com que cada 

membro [...] contribua à sua maneira para um ambiente com o qual possa se relacionar e se 

identificar [...]” (HERTZBERGER, 1999, p. 45). Quando a criação, a gestão e a manutenção 

do espaço vêm de cima, isso faz com que as pessoas se sintam distantes, sem responsabilidade 

por ele, sem relação.  

Em síntese, para o cidadão se sentir parte do espaço público, sobretudo das praças, 

existem fenômenos complexos que envolvem os elementos materiais (espaços físicos) e 

imateriais (percepção ambiental), com o entrelaçamento deles conduzindo possibilidades de 

ocupação (ou ao oposto).  

No espaço da cidade, a praça pode representar a identidade local, ser o elemento de 

referência e memória, uma “[...] síntese do espaço interurbano em que está inserida, seja um 

bairro rico ou pobre, uma área central dinâmica ou estagnada. São fortes signos das áreas 

centrais de seus respectivos bairros” (QUEIROGA, 2001, p. 185). 

A praça como é conhecida hoje surgiu com o período do Renascimento, sendo construída 

por intencionalidades (forma e programa), com um traçado formado por elementos 

morfológicos (vias e edifícios). Mas foi somente nos séculos XVIII e XIX que a praça se tornou 

um espaço exigido na configuração urbana das cidades (LAMAS, 1992). 

A forma de uma praça pode ter variações geométricas ou orgânicas, que são 

delineamentos infindáveis — espaços formados pela relação com o entorno, com ruas, calçadas, 

edifícios e vegetações. Sua composição pode incluir vegetações, mobiliários urbanos, 

monumentos, parques infantis e outros elementos relacionados ao lazer e à permanência no 

espaço público (LAMAS, 1992; MASCARÓ J., 2008).  

As conexões urbanas (interação entre as pessoas) estão relacionadas com os aspectos 

sensoriais humanos (visão, audição, olfato e tato). Em projetos de praças públicas, as distâncias 

e proximidades influenciam na percepção ambiental, assim, o desenho urbano de praças deve 

considerar a teoria da proxêmica6. Para que uma pessoa tenha uma visão geral de uma 

 
6 A teoria da proxêmica é reconhecida e utilizada como referência no meio científico. De autoria do antropólogo 
Edward Hall, está presente neste estudo no item 2.5.6, que trata da percepção humana no concebido. 
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extremidade a outra, a dimensão da praça deve ter por volta de 100 metros, pois, com isso, o 

transeunte sente segurança ao perceber os limites que a circunda e identificar as atividades de 

seu entorno. O reconhecimento facial requer maior aproximação, que passa a ser possível com 

uma distância entre 0,75 metro e 1,25 metro. Existe ainda uma medida de equilíbrio na 

proporção de praça para que não seja pequena, a ponto de limitar a variedade de atividades, e 

nem tão grande, deixando tudo disperso e dificultando a aproximação das pessoas (GEHL, 

2013). Com pesquisas baseadas em praças ativas, tem-se “[um] número mágico de 40 x 80 

metros, o que significa que as pessoas podem observar toda cena, ver a própria praça e os rostos 

das pessoas conforme atravessam o espaço” (Ibidem, p. 164). 

Uma proposta inclusiva para praças é a ‘equivalência’ hertzberguiana, que propõe 

funções e atividades equilibradas (equivalentes) para atender à expectativa da maior parte dos 

usuários, sem incorrer em segregação ou propensão. “Quando algo que era um aspecto 

secundário em uma situação pode se tornar o aspecto principal em outra, ou seja, quando os 

dois aspectos podem adaptar-se a condições específicas, temos então um sistema de valores em 

que não há hierarquia de importância [...]” (HERTZBERGER, 1999, p. 246). 

As praças mais sociáveis são aquelas em que as pessoas decidem frequentá-las em grupos. 

Quer dizer, se estão lá juntas, é porque decidiram por aquele local, pois os aglomerados são um 

bom indicativo do potencial de vitalidade presente nesse espaço público (WHYTE, 1980). 

O ritmo de vida na praça está entrelaçado ao entorno e às atividades correntes. Estão entre 

os usuários das praças as pessoas que trabalham nas imediações, os envolvidos em atividades 

itinerantes, como feiras, exposições, apresentações e de alimentação, bem como quem circula, 

que pode decidir ficar (WHYTE, 1980; WOOLLEY, 2003). “Quando uma rua ou praça nos 

impressiona como bela, não é somente por causa das dimensões e proporções agradáveis, mas 

também pela maneira como ela funciona dentro da cidade como um todo” (HERTZBERGER, 

1999, p. 64). 

A função social (de encontro) na praça foi perdendo força no século XIX, sobretudo com 

a industrialização e seus impactos no espaço urbano e na vida da sociedade. Entretanto, o século 

XXI apresentou novas motivações e o espaço público voltou a ter importância, principalmente 

com as intervenções de reabilitações urbanas em espaços degradados (áreas centrais 

abandonadas) (LEITE, 2012).  

E dentro das cidades, as praças são importantes conectores entre o que se encontra 

construído. Elas são “[...] foco de convergência de edifícios públicos e ruas, de fluxo de pessoas 

e atividades sociais. [A praça é] o espaço público da prática da vida pública. Tem papel 

predominante no desenho e na vida das cidades do mundo” (SUN, 2008, p. 275). 
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Na perspectiva arendtiana, fomenta-se que existe uma necessidade de interações sociais 

para que haja uma vida ativa, especialmente no espaço público de lazer, a praça, que é um 

espaço que permite este encontro e viabiliza a manifestação popular. Quando os vínculos 

urbanos se estabelecem na praça, ela se torna um dinamizador das conexões citadinas, uma 

verdadeira catalisadora da vida urbana. 
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2 TERRITÓRIOS E APROPRIAÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO 

 

Neste capítulo, o conteúdo sobre território passa a ser aprofundado para conduzir a uma 

compreensão das relações presentes no espaço público. A explanação é iniciada com uma 

reflexão sobre o espaço geográfico e, na sequência, são apresentadas discussões sobre território. 

A apropriação é descrita no sentido lefebvriano de direito à cidade (fruição da cidade) e 

relacionada às questões de poder (território) no espaço público. E a análise quanto à apropriação 

é desenvolvida na superfície teórica de tríplice dimensão social do espaço, também de Henri 

Lefebvre (percebido, vivido e concebido). Com este entrelaçamento, espera-se um corpo teórico 

coeso para conduzir ao entendimento de como ocorre o vínculo urbano. 
 

2.1 ESPAÇO GEOGRÁFICO: TERRITÓRIO 
 

A definição do espaço geográfico é feita com dificuldades inerentes ao seu caráter flexível 

e versátil, tendo em vista ainda a problemática do tardio foco sobre esta temática. 

O geógrafo brasileiro Milton Santos (2004) ressalta, em seus livros e artigos, que a 

definição do espaço não pode ser “imutável, fixa e eterna”, pois se trata do estudo dos objetos 

e este tem sua significação alterada ao longo do tempo, em razão da constante evolução 

histórica. A noção espaço-tempo é cara para o estudo do espaço geográfico na perspectiva 

materialista. 
O espaço geográfico é onde se dá a interação do homem com o meio natural, 
é o espaço social [e] deve ser considerado como um conjunto de relações 
realizadas através de funções e de formas que se apresentam como testemunho 
de uma história escrita por processos do passado e do presente (SANTOS, 
2004, p. 153). 

 

David Harvey, geógrafo britânico, concorda que o espaço é cercado de significações e 

que elas sofrem constantes alterações. E, assim como Santos, busca por uma epistemologia 

contemporânea para o espaço. Para ele, é preciso encontrar uma estrutura interpretativa que 

transcenda as variações culturais e a movimentada economia política. 
Tem havido várias respostas à ação da compreensão do tempo-espaço. A 
primeira linha de defesa é a fuga para um tipo de silêncio exaurido, blasé ou 
encouraçado, e inclinar-se diante do sentido avassalador de quão vasto, 
intratável e fora do controle individual ou mesmo coletivo tudo é (HARVEY, 
2008, p. 135). 

 

No livro “Condição Pós-moderna”, o autor faz um paralelo entre a vida moderna e pós-

moderna na sociedade, identificando nos aspectos cronológicos as mudanças sociais e culturais 
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provenientes do capitalismo e suas relações com o espaço. Assim, expõe a condição opressora 

que o capital impõe ao espaço geográfico (HARVEY, 2008).  

O geógrafo Roberto Lobato Corrêa, na obra “O Espaço Urbano”, descreve o espaço 

amparado na sociedade, que, segundo ele, é segmentada e conectada, reverbera e comunga, 

sendo, desta maneira, um conjunto de antônimos concretizados por formas nos espaços social 

e temporal. Esse espaço é representado ainda por valores de uso e de troca, apresentando como 

principais agentes sociais atuantes do espaço “a) Os proprietários dos meios de produção, 

sobretudo os grandes industriais; b) Os proprietários fundiários; c) Os promotores imobiliários; 

d) O Estado; e) Os grupos sociais excluídos” (CORRÊA, 1989, p. 12). 
Eis o espaço geográfico, a morada do Homem, absoluto, relativo, concebido 
como planície isotrópica, representado através de matrizes e grafos, descrito 
através de diversas metáforas, reflexo e condição social, experienciado de 
diversos modos, rico em simbolismos e campo de lutas, o espaço geográfico 
é multidimensional (CORRÊA, 1995, p. 44). 

 

O espaço geográfico é formado pelos sistemas de objetos e ações que estão interligados, 

uma vez que um condiciona o outro e, como resultado, dá-se a constante transformação do 

espaço, em uma “lógica da história passada (sua datação, sua realidade material, sua causa 

original) e a lógica da atualidade (seu funcionamento e sua significação presentes)” (SANTOS, 

2006, p. 49). É nesse campo que o valor social se exprime e a importância do espaço geográfico 

se evidencia. 

A relação entre a ação e os objetos é chamada por Santos (2006, p. 58) de 

intencionalidade, que é o que é vivido pela pessoa no espaço, sendo os processos de “[...] 

produção das coisas, considerados como um resultado da relação entre o homem e o mundo, 

entre o homem e o seu entorno”. “A ação não se dá sem que haja um objeto; e, quando exercida, 

acaba por se redefinir como ação e por redefinir o objeto. Por isso os eventos estão no próprio 

coração da interpretação geográfica dos fenômenos sociais”. 

O espaço geográfico, para Gomes (2002, p. 172), é visto também como o ambiente em 

que as relações sociais se efetivam. “De forma resumida, o espaço geográfico é, 

simultaneamente, o terreno onde as práticas sociais se exercem, a condição necessária para que 

elas existam e o quadro que as delimita e lhes dá sentido”. Para o autor, a análise do espaço 

deve considerar a “morfologia e as práticas sociais ou comportamentos” (Ibidem, p. 290). 



55 
 

O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia e é onde residem as categorias 

de lugar7, paisagem8 e território, cada uma com suas especificidades, utilizadas para identificar 

e analisar aspectos distintos no empirismo socioespacial (CABRAL, 2007).  

Aqui opta-se por um aprofundamento sobre território. Todavia, é necessário elucidar 

que se coloca um ponto de vista metodológico e sua noção pode se entrelaçar a outras 

categorias, o que configura um sistema de definição aberto. Santos (2006, p. 49) trata dessa 

discussão ao descrever sobre “a construção de um sistema intelectual [...]. A questão que se 

coloca é, pois, sobretudo, uma questão de método, isto é, da construção [...] que permita, 

analiticamente, abordar uma realidade, a partir de um ponto de vista”. 

 

2.1.1 Território 
 

O estudo sobre território possui percurso semelhante ao do espaço. Ambos foram 

negligenciados e até mesmo confundidos, “[...] justamente por isso, [os geógrafos] se privaram 

de distinções úteis e necessárias” (RAFFESTIN, 1993, p. 2). Por consequência, as noções e os 

 
7 Para uma breve noção, “lugar” é uma categoria da geografia humana considerada uma fração do espaço, com 
características que conferem valor afetivo para a pessoa. “[...] É, antes de tudo, uma porção da face da terra 
identificada por um nome. Aquilo que torna o “lugar” específico é um objeto material ou um corpo. Uma análise 
simples mostra que um “lugar” é também um grupo de “objetos materiais”” (SANTOS, 2004, p. 152, grifo do 
autor) e que estes trazem significado para alguém (o ser humano). O geógrafo chinês Yi Fu Tuan (1980, p. 107) 
define lugar com o neologismo “topofilia”, declarando ser a ligação de afeto e experiências da pessoa com o meio 
ambiente material: “[...] Podemos estar certos que o lugar ou meio ambiente é o veículo de acontecimentos 
emocionalmente fortes ou é percebido como um símbolo”. 
E Cabral (2007, p. 148) destaca ainda que as atividades cotidianas criam essas memórias, que são o “viver e o 
habitar, o uso e o consumo, o trabalho e o lazer”. Contudo, vale ressaltar a questão de escala na percepção de 
experiência e afetividade. Um lugar pode ser a casa, a praça, o bairro, a cidade, enfim, um espaço dotado de valores 
e significados, que pode variar de acordo com sua abrangência espacial. Porém, o autor também lembra que quanto 
maior o distanciamento do espaço físico, mais difícil é fazer associações e criar imagens, pois as lembranças ficam 
segmentadas. 
8 “Paisagem”, em uma explanação sucinta, são as imagens, aquilo que a percepção visual capta e que contém as 
ações do passado e do presente (transtemporal) em formas e objetos naturais e artificiais. Como a paisagem é o 
momento captado de ações da sociedade sobre o espaço, ela se constitui por um “sistema de valores, que se 
transforma permanentemente” (SANTOS, 2006, p. 67). “Paisagem e espaço não são sinônimos. A paisagem é o 
conjunto de formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas relações 
localizadas entre homem e natureza. O espaço são essas formas mais a vida que as anima” (SANTOS, 2006, p. 
58). 
Essa imagem que é a paisagem, esse momento captado pelo olhar, não pode ser entendido como passivo, porque 
o ser humano transforma o que vê com suas bases sensoriais, “portanto, a paisagem percebida é também significada 
e construída” (CABRAL, 2007, p. 150). Ao encontro desta abordagem, o arquiteto Gordon Cullen (1983, p. 10) 
percebe que “[...] quando olhamos para uma coisa vemos por acréscimo uma quantidade de outras coisas [...] a 
visão tem o poder de invocar as nossas reminiscências e experiências, com todo o seu corolário de emoções [...]”. 
Na década de 1960, ele apresentou uma definição de paisagem urbana que ainda hoje é reconhecida: uma análise 
sequencial e dinâmica. Corrêa e Rosendahl (1998, p. 8), por sua vez, descrevem a paisagem com três dimensões: 
histórica (ação do espaço-tempo), espacial (sentido de localização no espaço geográfico) e simbólica, na qual “a 
paisagem é portadora de significados, expressando valores, crenças, mitos e utopias [...]”. 
A paisagem é, portanto, o retrato das ações humanas que reflete o passado e o presente em um dado espaço e pode 
configurar um lugar quando expressa a dimensão simbólica. 
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conceitos para dar base às discussões sobre território não foram aprofundados. Um panorama 

que começou a ser alterado no Brasil (e com expoentes internacionais) sobretudo nas décadas 

de 1970 e 1980, com os estudos de Milton Santos, Manuel Correia de Andrade, Caio Prado 

Júnior e Claude Raffestin, e, nas décadas de 1990 e 2000, com Rogério Haesbaert, Marcelo 

Lopes de Souza e Marcos Aurélio Saquet (BORDO et al., 2012). 

A designação de território pode ser encontrada em três interpretações: a jurídico política 

(espaço delimitado e controlado pelo Estado), a econômica (relações econômicas no espaço e 

os desdobramentos do capital-trabalho) e a culturalista (simbólico-cultural e reflete na 

apropriação de grupos) (HAESBAERT, 2003), que é a vertente a qual se delineia esta discussão. 

Para Raffestin (1993, p. 2), “espaço e território não são termos equivalentes. [Sendo] 

essencial compreender [...] que o espaço é anterior ao território. O território se forma a partir 

do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator [que ao se apropriar] ‘territorializa’ 

o espaço”. O autor esclarece que o espaço é onde residem as possibilidades, como a “matéria-

prima” para a ação, local em que os valores de uso e de troca acontecem e se estabelecem as 

relações de poder.  

 Francisco Klauser (2012), geógrafo suíço, ao estudar sobre as teorias defendidas por 

Raffestin, relata que, para o autor, os territórios possuem formas e funções variadas e se 

encontram envoltos em aspectos culturais, sociais e temporais, sendo a vida humana e suas 

interações o terreno para a formação do território. Ou seja, a territorialidade humana é 

estritamente relacional e nessa base se constrói o conceito-chave de território construído pelo 

poder. 

Outro importante pesquisador nas discussões sobre território é o geógrafo brasileiro 

Marcelo Lopes de Souza, que, assim como Haesbaert, é referência amplamente citada nas 

abordagens deste tema. A definição de território, para Souza (1995, p. 78), é, em síntese, “[...] 

um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder”, uma definição que 

acompanha o autor em suas discussões mais atuais e vai ao encontro das ideias defendidas por 

Raffestin. Mas ele, ao contrário da teoria raffestiniana, não reconhece território como um 

substrato material (espaço físico/social), pois entende que o território só pode ser definido na 

presença do ser humano (o qual exerce o poder). “[...] Se todo território pressupõe um espaço 

social, nem todo espaço social é um território [...]” (Ibidem, p. 97).  

Mais uma pesquisadora desta discussão é a geógrafa brasileira Maria Adélia de Souza, 

com a teoria de “território usado”, que denota a prática social, na base teórica de Milton Santos, 

do qual utiliza as reflexões baseada em relações humanas (ações) que ocorrem em um espaço 

material (objeto). Nesses fundamentos, também se discute o âmbito imaterial, uma vez que “o 
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território só existe quando usado, praticado. Ele é a expressão histórica do espaço geográfico 

por nós entendido como instância social. [A] indissociabilidade entre objetos e ações entendida 

como expressões e resultados das relações sociais” (SOUZA M. A., 2019, p. 7). Para estes 

autores território não se distingue de espaço social, tidos como sinônimos. 

Entende-se ainda, territórios como conexões (redes) sociais e suas relações de poder, 

que podem (ou não) ser identificadas no espaço concreto ou “substratos materiais de 

territorialidades”. Definição esta que vai ao encontro das bases teóricas de Marcelo Lopes de 

Souza (1995, p. 97, grifo do autor), conforme afirma ele, “relações de poder espacialmente 

delimitadas e operando, destarte, sobre um substrato referencial”. 

 Para uma interpretação em estudos de território é possível aprofundar-se na forma como 

as territorializações acontecem, os quais podem “formar-se e dissolver-se, constituir-se e 

dissipar-se de modo relativamente rápido [...], ser antes instáveis que estáveis ou, mesmo, ter 

existência [...] periódica, ou seja, em alguns momentos – e isto apesar de que o substrato 

espacial permanece o mesmo”. (SOUZA, 1995, p. 87). Nesta concepção residem as categorias 

de análise descritas por Souza (1995; 2003; 2007; 2014), como: a temporalidade, a apropriação 

no espaço concreto e a escala.  

No aspecto da temporalidade, a territorialidade cíclica denota a ocupação dos grupos em 

diferentes períodos de um dia, como o matutino, vespertino e/ou noturno. Nas palavras de Souza 

(1995, p. 88), “o caráter cíclico [na] territorialização [traz] uma alternância habitual dos usos 

diurno e noturno no mesmo espaço”. Para além desta questão temporal é possível identificar 

ainda relação de existência da ocupação como efêmeros (dias ou horas) ou de longa duração 

(meses, anos, décadas) (SOUZA, 2021). Neste contexto, “se territórios podem ser criados e se 

desfazer ciclicamente, ter duração efêmera e nem chegar a deixar marcas na paisagem – então 

é imperativo reconhecer que o território é o substrato espacial material que lhe serve de suporte 

e referência”. (Ibidem, p. 97). 

Sobre a apropriação no espaço concreto, os territórios têm a possibilidade de serem 

contínuos (regular) ou esporádicos (móvel). Assim, uma territorialidade regular pode ser 

entendida como a ocupação de uma mesma área por um determinado grupo, por conseguinte, 

as territorialidades móveis, podem ser “[...] bastante “flutuantes” [...] os limites tendem a ser 

instáveis com as áreas de influência deslizando por sobre o espaço concreto [...]” (SOUZA, 

1995, p. 88, grifo do autor).  

 No entendimento das escalas possíveis, a interpretação da realidade “de perto” pode ser 

denominada nanoterritório, termo conceituado por Souza (2013), que descreve as micro 

ocupações. Nas palavras dele, “uma escala geográfica reduzida [...] que tenho chamado de 
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escala dos “nanoterritórios”, em que as “fronteiras” englobam uma rua ou trecho de rua, um 

prédio ocupado por sem-teto [...] com suas resistências quotidianas inscritas no espaço ou 

expressas espacialmente, [que são] micropoderes”. (Ibidem, p. 105, grifo do autor). Esta 

definição permite interpretar as realidades vividas nos cotidianos das praças pelos grupos que 

nelas se relacionam. 

Esta perspectiva aproximada, foi denominada pelo autor como nanoterritório no intutito 

de apresentar uma relação escalar geográfica de território, sendo esta a mais próxima na 

discussão, aquela que emerge no ““mundo da vida” [e] implica familiarizar-se com [...] a escala 

da casa e oficinas, das ruas e das praças” (SOUZA, 2014, p.160). Para fins comparativos, as 

demais escalas podem ser identificadas como: microlocal, mesolocal, macrolocal, regional, 

nacional e global. Assim tem-se a escala intermediária que é a “microlocal, [...] aquela do bairro 

[, quarteirão] ou sub-bairro” (Ibidem, p. 160). Na sequência a escala mesolocal, como exemplo 

cidade ou município; a escala macrolocal como âmbito da metrópole; a escala regional que 

pode incluir a instância estadual (mas não necessariamente); a escala nacional que é país ou 

Estado soberano e por fim, a escala global (SOUZA, 2003; 2014). As escalas de olhares 

distanciados (mesolocal, macrolocal, regional, nacional e global), são chamadas por Souza 

(2007; 2014) de ‘visão de sobrevoo’ ou ‘voo de pássaro’ na alusão ao estudo “que permite 

adquirir uma “noção de conjunto”, apreendendo-se as “grandes linhas”. (SOUZA, 2014, p.161).   

Assim, no que se refere as escalas em estudos de território, Souza (2007, p. 111, grifos 

do autor) reforça a necessidade de “combinar as escalas (de análise e de ação) de modo a não 

abrir mão de nenhuma, nem mesmo da dos “nanoterritórios” [...], tanto quanto combinar os 

olhares - o de perto e o de longe, aquele que permite “colocar-se de fora” (e à distância) com 

aquele que exige “estar dentro”.  

 Para o geógrafo Rogério Haesbaert (2014), o território é também constituído de relações 

de poder entre grupos sociais que acontecem no espaço-tempo. Assim, em sua construção, estão 

presentes os atores e seus aspectos socioculturais. Um pesquisador das teorias de Haesbaert, o 

geógrafo Lucas Fuini (2017, p. 20), resume: “[...] Um espaço apropriado em termos imateriais 

[e materiais]. O território também assume um viés multidimensional (político-jurídico, 

econômico e culturalista) e os movimentos [dos atores] manifestam os processos de 

desterritorializações e (re)territorializações”. 

 As territorializações podem ser entendidas como o ato de controlar um espaço, almejado 

em razões diversas, tais como: “recursos naturais da área em questão; [...] o que se produz e 

quem produz no espaço considerado; [...] às ligações afetivas e de identidade entre um grupo 

social e seu espaço [...]”. (SOUZA, 2021, p. 88), adiciona-se nesta discussão as relações 
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culturais-simbólicas, políticas e econômicas (que podem ou não fazer parte dos elementos já 

listados). Assim as territorializações “existem enquanto durarem as relações sociais das quais 

eles são projeções espacializadas”. (Ibidem, p. 89).  

A territorialização e a destorriteriolização estão baseadas nas ações de poder e com 

frequência atreladas a violência, a exemplo as expulsões de determinados espaços concreto em 

razão de regras do Estado. Como as ações praticadas nos assentamentos irregulares, com a 

remoção de moradias, “[...] a estes, sim é que efetivamente deve-se dirigir o termo 

desterritorializados. É ali que, sem nenhuma dúvida, a desterritorialização se realiza em toda a 

sua perversidade”. (HAESBAERT, 2003, p. 22). A desterritorialização pode ser um processo 

traumático, “na esteira do desenraizamento de indivíduos e de grupos sociais inteiros; e pode 

também implicar a privação de acesso a recursos e riquezas (na verdade, isso é uma 

consequência muitíssimo comum de qualquer desterritorialização)”. (SOUZA, 2021, p. 101).  

Apoiando-se nas definições apresentadas, este estudo segue as interpretações 

conceituais de território como espaço material e imaterial no qual as relações de poder se 

expressam pela ação humana de se apropriar (na sua variação impositiva ou apenas fruída), ou 

seja, inclui-se as disputas entre grupos com identidades e valores distintos.  

 

2.2 APROPRIAÇÃO NO ESPAÇO PÚBLICO: ASPECTOS DO CONCEBIDO, VIVIDO E 

PERCEBIDO 

 

Pelo dicionário da língua portuguesa, a palavra apropriação designa “ato ou efeito de 

apropriar(-se). [Ação] de tornar algo adaptado ou adequado a um fim ou uso [...]” 

(WEISZFLOG, 1999, n.p.). É uma palavra que provém do latim appropriãno, que significa 

“privado, próprio”, da família etimológica de propriedade (CUNHA, 2012). Das expressões 

analógicas ao termo, têm-se a posse e o domínio, assim como se enquadra em “apropriar-se de, 

tomar, arrebatar, fisgar, agafanhar, agadanhar, agarrar [...]” (AZEVEDO, 2018, p. 370). 

Após este descritivo de sinônimos e derivações, admite-se que o termo apropriação se 

familiariza estreitamente com “propriedade e posse”, contudo, é possível também utilizá-lo 

como ato de gozar daquilo que já lhe é de direito, não para que se torne sua propriedade, mas 

no sentido de usufruir por um período. Este é um dos sentidos da palavra quando faz referência 

a desfrutar do espaço público. 

Apropriar-se do espaço público é um direito de todo cidadão, lógica que vai ao encontro 

dos conceitos lefebvrianos: “O direito à obra (à atividade participante) e o direito a apropriação 
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(bem distinto do direito à propriedade) estão implicados no direito à cidade” (LEFEBVRE, 

1991a, p. 135, grifo do autor). 

Não obtante, ao apropriar-se é possível criar/ter vínculos (ou não), a palavra “vínculo”, 

em sua acepção lexicográfica, é descrita como “1. Coisa que liga, une [...]. 4. Relação nexo.” 

(LUFT, 2000, p. 634), já o urbano é “1.Relativo a cidade” (Ibidem, p. 621) e assim,  um “vínculo 

urbano”  é uma conexão no espaço da cidade, as quais para se efetivar é preciso entender as 

questões de apropriação e como estas podem aproximar ou repelir, vincular ou desvincular.  

A apropriação do espaço urbano é um aspecto temporal e dinâmico das práticas sociais, 

do dia a dia da cidade, e sua análise pode ser feita com base nos preceitos lefebvrianos. “O 

espaço [por Lefebvre] é para ser entendido em um sentido ativo como uma intrincada rede de 

relações que é produzida e reproduzida continuamente. O objeto da análise é, 

consequentemente, o processo ativo de produção que acontece no tempo” (SCHMID, 2012, p. 

16). 

Para uma visão sistêmica da análise do espaço urbano e suas dinâmicas sociais de 

apropriação, utiliza-se o modelo teórico apresentado por Lefebvre em suas pesquisas sobre a 

produção do espaço. Esta teoria está exposta em diversas publicações do autor, tratando-se da 

dialética de tríplice dimensão social, já apresentada no início desta tese para expor o espaço 

público.  

A teoria de produção do espaço, de Lefebvre (2006), é descrita pelo entrelaçamento das 

três dimensões sociais: espaços de representação (vivido), representações do espaço 

(concebido) e a práticas espaciais (percebido), 

“O vivido” configura o “espaço das representações”, constitui o que é vivenciado pela 

pessoa no ambiente construído, suas relações e ações no cotidiano das cidades (categoria 

próxima). É nessa dimensão social que acontece o confronto entre o que foi concebido e o que 

é percebido, conexão que resulta no que é vivido. Como aspecto dinâmico, é o que se expressa 

habitualmente nas cidades e, assim, tem carácter mutável. Como categoria analítica, permite 

uma visão segmentada, por se tratar de algo que está sempre em construção, ou seja, é possível 

obter olhares dessa apropriação social e territorial, mas nunca uma visão completa e fechada 

(LEFEBVRE, 1991b; 2006). 

“O concebido”, correspondente à “representação do espaço” lefebvriana, refere-se a 

tudo que foi pensado para esse espaço, projetado para ele, principalmente por uma classe 

técnica, que se comunica baseada em códigos e símbolos específicos, como desenhos técnicos, 

mapas, diagramas, gráficos, fotos e outras comunicações gráficas (categoria distante). São 

definições que, na maioria das vezes, são guiadas pelo poder econômico e pelo Estado, por 
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meio de profissionais como o arquiteto e urbanista, o geógrafo, o sociólogo, o engenheiro e 

tantos outros responsáveis pelo desenho urbano (LEFEBVRE, 1991b; 2006). 

“O percebido” é também correlacionado por Lefebvre como “prática espacial”, 

contemplando as ações entre o construído (material) e a pessoa (social). As interações sociais 

se dão no espaço, no ambiente (categoria entre o distante e o próximo) e, nele, a pessoa percebe 

aquilo que está concebido (construído) por representações cognitivas no cotidiano, já 

estabelecidas no espaço (função e uso), o que confere uma significação ao que é produzido e 

reproduzido socialmente (LEFEBVRE, 1991b; 2006). 

No contexto empírico, tais categorias se entrelaçam e só podem ser entendidas quando 

discutidas em conjunto, sendo tratadas com a mesma relevância, como reforça Schmid (2012, 

p. 18): 
A conclusão crucial a ser extraída da análise e da reconstrução da teoria da 
produção do espaço de Lefebvre é a seguinte: as três dimensões da produção 
do espaço precisam ser entendidas como sendo fundamentalmente de igual 
valor. O espaço é, ao mesmo tempo, percebido, concebido e vivido. Nenhuma 
dessas dimensões pode ser imaginada como origem absoluta, como “tese”, e 
nenhuma é privilegiada. O espaço é inacabado, assim, ele é continuamente 
produzido e isso está sempre ligado com o tempo.  

 

Nas palavras de Lefebvre (1991b, p. 40, tradução nossa), “o vivido, o concebido, o 

percebido necessariamente devem estar conectados, de modo que o “sujeito”, o integrante de 

um grupo social específico, possa transitar de um ao outro sem aí se perder”9.  

Essas dimensões podem também ser entendidas pela relação entre a prática da pessoa 

(construído + relações humanas = percebido), as formas, o arranjo, a organização dos espaços 

construídos (produzido no espaço + relação técnica = concebido) e as representações desse 

espaço e seus diferentes significados (vivência no cotidiano da cidade = vivido). A apreensão 

deste modelo empírico almeja elucidar a questão de apropriação (poder e fruição) no espaço 

público de lazer (Figura 05), destacando ainda que o resultado não pode ser conclusivo, pois o 

cotidiano das cidades é constante, complexo e ininterrupto.   

 
 
 
 
 
 

 
 

9 Texto em inglês: “That the lived, conceived and perceived realms should be interconnected, so that the ‘subject’, 
the individual member of a given social group, may move from one to another without confusion […]” 
(LEFEBVRE, 1991, p. 40). 
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Figura 05 – A produção do espaço urbano e o aspecto da apropriação 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) - produzido em Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 

 

 

Nas seções seguintes, passam a ser abordadas as discussões teóricas que permeiam os 

aspectos do vivido (pessoas - vivências) e do concebido (construído - desenho urbano), as quais 

dão sustentação para este estudo na etapa de diagnóstico. Contudo, no que se refere ao contexto 

do percebido, não é feita uma argumentação teórica detalhada, pois ele é abordado como 

resultado visível (empírico) por se tratar do encontro entre o vivido e o concebido. 

 “O espaço percebido [correlaciona] a realidade cotidiana (o emprego do tempo) e a 

realidade urbana (os percursos e redes ligando os lugares do trabalho, da vida “privada”, dos 

lazeres)” (LEFEBVRE, 2006, p. 39). Na prática espacial (percebido), é onde as percepções são 

evidenciadas. 

 

2.3 APROPRIAÇÃO E TERRITORIALIDADE: ASPECTO DA SOCIABILIDADE 

 

A relação das pessoas entre si e com os objetos materiais (o espaço construído) acontece 

no cotidiano enquanto se tece a vida. Essas relações são permeadas de simbologias e 

significações imaginárias, o que Lefebvre (2006, p. 40) chama de espaço das representações 

que caracteriza o vivido: “O espaço [é] vivido através das imagens e símbolos que o 

acompanham, portanto, espaço dos “habitantes”, dos “usuários” [...]”. 
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O conceito castoridiano de “imaginário social” possibilita acessar interpretações 

relacionadas as representações que permeiam o contexto social-histórico. São elas as quais 

instituem determinados grupos a agirem sob suas realidades e intencionalidades, que nas 

discussões do autor são as denominadas “noesis” e “noemas” (CASTORIADIS, 1986). 

As “significações imaginárias sociais” castoridianas podem ser interpretadas com uma 

existência factual, “elas correspondem aos valores societais nucleares (crenças, mitos, visões 

de mundo...) que fornecem um “sentido” para o mundo de cada sociedade particular e modelam 

a psique dos indivíduos. (SOUZA, 2003, p. 51, grifo do autor). Nas palavras de Cornelius 

Castoriadis (1986, p. 416, grifo nosso):  
Realidade, linguagem, valores, necessidades, trabalho de cada sociedade 
especificam cada vez, em seu modo de ser particular, a organização do mundo 
e do mundo social referida às significações imaginárias sociais instituídas pela 
sociedade considerada.  

 

A discussão teórica do vivido permeia várias áreas do conhecimento, mas, por tratar de 

pessoas e suas vinculações, os profissionais com pesquisas mais relevantes são os antropólogos 

e os sociólogos, que aparecem em destaque neste texto. 

A apropriação é uma ação realizada por determinados grupos que pode envolver o 

exercício de fruição urbana e/ou uma relação de poder — este último é elemento intrínseco nos 

estudos de território. Essas variações são explanadas aqui no âmbito do espaço público de uso 

comum. 

O entendimento das territorializações é uma esfera de investigação que conduz à 

compreensão da produção do espaço e suas relações de uso. Para Souza (2019, p. 7), “[...] o uso 

do território se constitui em uma categoria social de análise. [...] São esses usos, por sua vez, 

constituídos pelas dinâmicas dos lugares, instituídos por aconteceres solidários, que revelam 

interesses específicos”. 

Uma das teorias que permite entender o aspecto urbano da apropriação (território) vem 

do pesquisador José Guilherme do Canto Magnani. O antropólogo tem seus estudos, desde a 

década de 1980, com foco no lazer e na relação entre as pessoas e o lugar (dinâmicas de cultura 

e sociabilidade), desenvolvendo categorias de análise para uma antropologia urbana que 

assimila aspectos de apropriação em ambiente de vizinhança (bairros/periferias) e “neutros” 

(centro/centralidades). 

Segundo Magnani (1992, p. 51), o estudo de coletivos urbanos no contexto 

contemporâneo das grandes metrópoles é necessário para “[...] descrever, classificar e explicar 

as realidades”, que normalmente abrangem um determinado grupo. É possível ainda considerar 
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a coleta dos seguintes dados: definição de faixa etária, descrição das facetas e dinâmicas em 

grupo, laços de sociabilidade, modalidades de lazer, códigos de diferenciação e formas de uso 

e apropriação do espaço urbano. Outras recomendações do autor aparecem em suas publicações 

posteriores, como não se familiarizar com o que é estranho para evitar enquadramentos, não se 

limitar a um recorte, pois a malha de relações vai para além das bordas de um estudo (olhar 

distanciado), e ter descrição e observação minuciosa, sem perder de vista as relações externas 

(olhar de perto e de dentro) (MAGNANI, 1993; 2002).  

Tal percepção corrobora com as discussões de Marcelo Lopes de Souza (2013), que 

descreve a importância de olhares abrangentes em concomitância com olhares aproximados nos 

estudos de território para, assim, ter uma visão do todo pela “combinação de olhares”. 

Nas pesquisas das grandes metrópoles, é percebida uma ausência de estudos com foco 

em determinados atores, em específico aqueles que são, de fato, os usuários dos espaços 

públicos. 

[...] Os moradores propriamente ditos, que, em suas múltiplas redes, formas 
de sociabilidade, estilos de vida, deslocamentos, conflitos etc., constituem o 
elemento que em definitivo dá vida a metrópoles, não aparecem, e quando o 
fazem, é na qualidade da parte passiva (os excluídos, os espoliados) de todo o 
intrincado processo urbano (MAGNANI, 2002, p. 15). 

 

Este aspecto é o que se tenciona abordar nesta pesquisa, que tem como foco as praças 

da cidade de Joinville e as territorialidades que os diferentes grupos de usuários constroem 

nestes locais públicos. 

 

2.3.1 Apropriação no cotidiano da cidade  

 

As cidades contemporâneas são densas e diversas, mas nem sempre harmônicas, pois, 

como descreve Arendt ([1958] 2007), o diferente traz embates que, por um lado, fazem as 

pessoas mais criativas e, por outro, entregam uma carga de conflitos inerente ao aspecto 

humano. “[A] cooperação mútua e a competição podem combinar. [Pois,] como animais sociais, 

precisamos descobrir pela experiência como encontrar o equilíbrio” (SENNETT, 2018b, p. 85). 

Sendo as cidades os ambientes de muitas disputas territoriais, o espaço público é um dos 

palcos em que os embates se expõem com expressividade. “São [nos] espaços públicos que se 

reconhecem o valor criativo das diversidades e sua capacidade de tornar a vida mais intensa, 

encorajam as diferenças a empenhar-se num diálogo significativo” (BAUMAN, 2009, p. 71).   
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O espaço público não se destina à apropriação privada (no sentido de propriedade) de 

qualquer indivíduo ou coletivo. Ele é propriedade pública do Estado, considerada uma área 

neutra. E, para alienar, modificar ou usufruir deste espaço, é preciso atender aspectos legais 

(SOUZA, 2012). “Trata-se de um espaço onde tentativas de apropriação privada, além de 

ilegais, tendem a ser vistas como ilegítimas” (Ibidem, p. 203). Entretanto, a apropriação cidadã 

(no sentido da fruição) é um direito de todo citadino. 

Observa-se ainda, que se pode possuir diferentes níveis de apropriação dependendo da 

organização espacial, existem áreas de maior acesso a outras de menor, a exemplo, uma calçada 

pública se tem uma área de fluidez continua (configura mais acesso), mas se correlacionada a 

uma galeria comercial coberta, ambas espaço públicos, a última traz mais restrição no sentido 

comportamental. Assim se requer que “a forma construída e o espaço exterior ofereçam o 

máximo de acesso para que uma possa penetrar no outro de tal modo que não só as fronteiras 

entre o exterior e o interior se tornem menos explícitas [...]”. (HERTZBERGER, 1999, p. 79).  

Outra questão é a privatização de espaços comuns, a qual pode se tornar um conflito 

urbano territorial que ocorre em diversas escalas (individual ou coletiva) e consiste no domínio 

do espaço público para atividade particular ou de determinado grupo, por vezes até sob a 

conivência do poder público.  

DaMatta (1997, p. 39) descreve essa relação público-privada como uma complexidade 

inerente ao urbano, “[...] posto que há espaços na rua que podem ser fechados ou apropriados 

por um grupo, categoria social ou pessoas, tornando-se sua “casa”, ou seu “ponto”. [...] A rua 

pode ter locais ocupados permanentemente por categorias sociais que ali “vivem” como “se 

estivessem em casa” [...]”. 

Um exemplo rotineiro é a venda de alimentos em espaços informais (comum em praças), 

que, em alguns casos, promove aglomero de pessoas, o que é positivo para as conexões urbanas. 

Mas, como muitas vezes isso é estabelecido de forma ilegal, é preciso lidar com incursões 

policiais (o legal e o ilegal variam nas regras locais e na cultura do indivíduo em aderir ao 

processo). Observa-se que, se as pessoas estão ali, é porque existem demandas que o 

planejamento urbano não deu conta de atender. E destaca-se ainda que existem países em que 

a alimentação não pode ser fornecida e por vezes nem realizada no espaço de praça, o que é 

uma incoerência urbana (WHYTE, 1980). “A comida atrai pessoas que atraem mais pessoas”10 

(Ibidem, p. 52, tradução nossa).  

 
10 Texto em inglês: “Food attracts people who attract more people.” (WHYTE, 1980, p. 52). 
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Para além da venda de alimentos, a comercialização de outros produtos em espaço 

público é considerada ilegal quando realizada sem uma licença. Deste modo, a situação segue 

as mesmas retóricas discutidas por Whyte (1980), de que é preciso entender e atender às 

necessidades da cidade. 

A adversidade urbana pode ser expressada em algumas formas de apropriação, que 

também podem ser chamadas de privatização do espaço coletivo. Têm-se o comércio informal 

de rua, em que o indivíduo ocupa um espaço (exerce poder) e para isso se articula verbalmente 

ou, ainda, com auxílio de tendas, veículos e/ou outros elementos; o comércio formal e sua 

expansão nas calçadas, praças ou áreas de uso comum; a ocupação de áreas públicas em frente 

a condomínios (por meio de cercas se restringe o acesso em prol da ‘segurança’); e fechamento 

de vias públicas sem saída (criação de condomínios por meio de barreiras no acesso) (GOMES, 

2002; 2018). 

Acrescenta-se aí a velada manipulação por técnicos e “eleitos” do governo, como 

dispositivo de demarcação para seus feitos (HUET, 2001). Neste sentido, o espaço público 

passa a ser instrumento do poder de alguns, que exercem sua territorialidade a partir da 

instalação de equipamentos e elementos urbanos como fomento de propaganda, com o intuito 

de reforçar as realizações de determinados grupos (inserção de obras de arte, esculturas, 

mobiliários e até padrão de cores na infraestrutura urbana). 

São nestes contextos macros que as apropriações ocorrem no cotidiano das cidades, com 

ação coletiva ou individual, por razões econômicas, publicitárias, sociais, políticas ou mesmo 

segregacionista.  

 

2.3.2 Identidades territoriais: grupos urbanos  

 

As pessoas possuem experiências ao longo da vida que podem guiar a sua forma de ver 

e sentir os espaços. Por afinidade, algumas se relacionam com mais frequência com as outras, 

o que gera grupos que se distinguem por hábitos, anseios e indumentárias. Em seus estudos, o 

antropólogo Hall (1990) destaca que “[o que] o homem é e faz está associado à experiência do 

espaço. A sensação de espaço do homem é uma síntese de muitos dados sensoriais [...]. Cada 

um deles não apenas constitui um sistema complexo [...] mas cada um é moldado e padronizado 

pela cultura”11 (HALL, 1990, p. 180, tradução nossa). 

 
11 Texto em inglês: “[…] That man is and does is associated with the experience of space. Man's sense of space is 
a synthesis of many sensory inputs […]. Not only does each of these constitute a complex system […] but each is 
molded and patterned by culture” (HALL, 1990, p. 180). 



67 
 

A cultura está entremeada de crenças, costumes, leis e uma diversidade de hábitos. Por 

conseguinte, os semelhantes tendem a se agrupar pela proximidade na linguagem corporal e 

verbal (LARAIA, 2001). O agrupamento de semelhantes e seus espaços de segregação formam 

ambientes cada vez mais homogêneos, onde os pares frequentam, moram e circulam. Criam-se, 

assim, verdadeiras ilhas de acesso restrito, limitadas aos congêneres, que são determinados por 

símbolos e posses. “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 [...] noções de cidadão 

e de consumidor se associam e se misturam” (GOMES, 2002, p. 187). 

Existe ainda o aspecto individualista da restrição de acesso por intimidação, em que os 

frequentadores possuem um perfil econômico homogêneo e, com isso, o que se espera (por 

quem frequenta) são pessoas que fazem parte deste seleto grupo social, pois agem por signos e 

vestimentas similares. Desta maneira, é preciso assegurar aos usuários este “conforto visual e 

sensorial”, porém, impedir a circulação abertamente não é permitido legalmente (SOUZA, 

2012). “Assim, o que normalmente se faz é lançar mão de estratagemas como o controle e a 

intimidação de indivíduos ‘suspeitos’[...]” (Ibidem, p. 204). 

Nas grandes cidades, grupos que se destacam em meio à já heterogênea população são 

denominados “tribos urbanas” pelo sociólogo Michel Maffesoli, que, a partir de 1985, passou 

a usar essa designação em suas publicações e cunhou o termo no livro “O Tempo das Tribos”, 

de 1988. O autor faz analogias ao termo neotribalismo para descrever esses microgrupos de 

‘jovens’ presentes nas grandes metrópoles, que se destacam por seus signos (MAFFESOLI, 

2000). 

Não obstante, Magnani (1992) descreve o termo como nascido pelos meios de 

comunicação, como expressão metafórica e pejorativa para designar os grupos de jovens 

urbanos (grupos pequenos de signos distintos) e suas ações. Afirma ainda que é uma designação 

equivocada por se tratar de definição bem distinta da expressão conceitual de “tribos” (grupos 

extensos de signos semelhantes) na concepção antropológica.  

Entretanto, em uma publicação de 2013, o autor voltou a tratar do assunto e acrescentou 

que é possível empregar o termo desde que se atente para as limitações e particularidades 

presentes em “tribos urbanas”. 

Também na pauta sobre como designar esses grupos, Magnani (2013) os descreve como 

“culturas juvenis”, termo encontrado nas publicações internacionais para discutir sobre as 

associações de jovens “[...] identificados por meio do consumo de determinados produtos da 
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cultura de massa” (Ibidem, p. 23). Recorrendo aos seus estudos, apresenta ainda um terceiro 

termo, “circuito de jovens”, com o intuito de acentuar as questões de sociabilidade (caminhos, 

encontros, conflitos e trocas).  

Não obstante, nessa distinção de vocábulos, existe uma demanda que vai além da faixa 

etária jovem. Gomes (2002) corrobora com o uso do termo tribo e descreve que a afirmação de 

identidade no meio urbano é um fenômeno de “tribalização”, o qual tem seu papel na 

transformação da imagem da cidade contemporânea.  

Esta territorialização pode ocorrer por “tribos” diversas, independentemente do aspecto 

etário ou socioeconômico, a exemplo dos torcedores de futebol com seu “bairrismo” e dos 

jovens que se impõem perante outros nos espaços urbanos, como gangues, grupos LGBTQIA+ 

e círculos de batalhas de rimas. Da mesma forma, existem as assembleias religiosas que 

dominam as praças com caixas de som, alto-falantes e muitos fiéis. Considera-se também o 

domínio de traficantes sob uma área. “Uma parte da cidade é assim virtualmente ocupada por 

uma dinâmica “tribal”, que funda sobre o espaço público uma ideia de território identitário 

fechado e exclusivo” (GOMES, 2002, p. 182, grifo nosso). 

Nestas contextualizações para a definição de um termo que designe as pessoas que 

vivenciam o cotidiano dos espaços urbanos, é aceita a problematização apresentada por 

Magnani (2013) de que não cabe o termo “tribo”. O autor indica a opção de “circuito de jovens”, 

mas, dadas as realidades discutidas nesta tese, este termo se apresenta limitado. Como visto no 

discurso de Gomes (2002), as “tribos” são questões que vão além do perfil etário. Assim, opta-

se pelo termo “grupos urbanos” como forma de descrever os usuários dos locais públicos de 

uso comum que apresentam afinidades e demandas correlatas no cotidiano urbano.  

Nas discussões de território, o que prevalecem são as ações em grupos. Para Souza 

(2013, p. 80), existe uma diferença entre força e poder: “Enquanto a força é a qualidade natural 

de um indivíduo isolado, o poder passa a existir entre os homens quando eles agem juntos, e 

desaparece no instante em que se dispersam”. Este entendimento vai ao encontro dos 

posicionamento de Hanna Arendt (2004) sobre o poder. Para ela, o comum acordo entre os 

pares é o que conduz a um “agir em uníssono”. “O poder jamais é propriedade de um individuo; 

pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o grupo se mantiver unido” (Ibidem, p. 27). 

Nesta questão identitária, é preciso retomar a importância da pluralidade e do encontro 

com ‘o outro’ no espaço público, pois quanto mais se tem a presença de diferentes, mais eles 

se tornam parte do cotidiano e a relação plural passa a não ser mais conflitante, de modo que a 

tolerância urbana é exercida (BAUMAN, 2009; SENNET, 2018b).   
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A pluralidade dos usuários requer a presença de contrastes, que podem ser de ordem 

financeira ou outros signos de classe. Segundo Jacobs (2000, p. 106), é necessário discordar de 

uma crença em que um grupo exclui o outro, em “que os usos de baixo status expulsam os usos 

de alto status”. A autora reforça ainda que a capacidade de apropriação dos espaços, ou o 

inverso (não uso), das pessoas pelas áreas livres da cidade, tem rara relação com a renda ou a 

ocupação da população local.  

A importância do outro e sua diversidade é essencial, já que a homogeneidade resultaria 

em um padrão de declínio na ocupação, tendo em vista que comportamentos similares geram 

usos em horários específicos e, desta maneira, são promovidos períodos de desuso. É com a 

pluralidade que se constitui um espaço ativo (JACOBS, 2000). 

O espaço público deve ser de todos, e quando um determinado grupo se apodera de uma 

área e intimida outros grupos, está extrapolando a condição de direito à cidade, de apropriação 

devida. Passa a ocorrer, então, “a negação do ideal de mistura e de respeito à diferença no qual 

se baseia o espaço público. [...] O aumento de territórios identitários significa uma diminuição 

dos espaços públicos na cidade” (GOMES, 2002, p. 182). 

Existe uma propensão contemporânea de fuga dos espaços públicos para se refugiar em 

uma interação estagnada e homogênea, o que se torna, hoje, um entrave para o convívio com 

as diferenças. A interação heterogênea é o elemento essencial para fortalecer os pactos e 

diálogos urbanos e, assim, mitigar o medo e a insegurança (BAUMAN, 2009). 

Jane Jacobs (2000) defende a rua como o espaço necessário para o encontro social e 

enfatiza que, por ser público, é onde a diversidade se expressa. “[...] Se os contatos 

interessantes, proveitosos e significativos entre os habitantes das cidades se limitassem à 

convivência na vida privada, a cidade não teria serventia [...]” (Ibidem, p. 59). 

O individualismo crescente se expressa em um emuralhamento da vida social. O cidadão 

possui inúmeros recursos que lhe possibilitam a evasão do espaço público. O uso frequente da 

tecnologia permite às pessoas se abastecerem, terem acesso ao lazer e à comunicação e, assim, 

tem-se o encarceramento da vida social, com a criação de atmosferas egocêntricas que 

aniquilam as possibilidades de interações. Gomes (2002) destaca as complicações deste cenário 

com o uso das vias e dos espaços públicos apenas para circulação. O uso dos automóveis e 

acessos restritos dão a sensação de segurança (antagônico ao público que passa a ser visto como 

inseguro), o que restringe o relacionamento aos semelhantes (baixa interação coletiva).  

Nesta trajetória, os espaços públicos passam a ser frequentados predominantemente por 

quem não possui tantos recursos de individualidade, as classes populares, que se tornam grupos 

dominantes nas áreas de lazer de grandes metrópoles. É assim que ‘o público’ se confunde com 
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‘baixa qualidade’ e, portanto, sofre rejeição por quem tem mais recursos. “Abandonados pelos 

poderes públicos e pela população que mais efetivamente dispõe dos meios de exercer e 

reclamar a cidadania, os espaços públicos se convertem em terra de ninguém [...]” (GOMES, 

2002, p. 185). 

Uma sensação de abandono passa, inclusive, a orientar o comportamento de alguns 

citadinos. DaMatta (1997), em sua investigação de “cidadania e espaço”, descreve a relação 

entre a casa e a rua e como os brasileiros se comportam ante o público e o privado. Segundo o 

autor, muitos jogam lixo nas ruas, não respeitam regras e alguns chegam até ao nível da 

depredação — ações que a população busca justificar na isenção de seus atos. “[...] Tudo que 

fica fora de nossa casa é um “problema do governo”! Na rua a vergonha da desordem não é 

mais nossa, mas do Estado” (Ibidem, p. 12).  

Uma mudança neste cenário ocorre quando se materializa no espaço público a atmosfera 

de pertencimento, de fazer parte de um coletivo e respeitar o outro.  
Ou, como diria Matos (1989) quando discute a trajetória da razão ocidental e 
cita a epopeia de Ulisses no trajeto de Tróia a Ítaca, como a viagem metafórica 
acerca da identidade e do pertencimento humano. Para a autora, apoiada nos 
teóricos frankfurtianos, os gregos tinham referências e pontos de chegada e o 
ser humano expandiu tanto sua razão que perdeu essas referências e, portanto, 
já não possui mais um ponto fixo de pertencimento, um lugar aonde chegar e 
com o qual possa se identificar (DIAS, 1995, p. 66). 

 

Richard Sennett discorre sobre as diferenças e o crescente medo nas relações (o peso 

dos outros), sobretudo com os imigrantes. Em sua discussão, destaca que “existem duas 

maneiras de rejeitar o outro estranho: fugir dele ou isolá-lo” (SENNETT, 2018a, p. 146). No 

cotidiano do local público, é visto se repetir essa prática sociológica em que, para não encontrar 

o estranho, é evitada a circulação nos espaços ou são criados signos que intimidam a circulação 

“do outro”.  

O fenômeno de “grupos urbanos” vem ao encontro desta discussão por se tratar de 

associações homogêneas que ocupam os espaços e, em alguns casos, utilizam-se do domínio 

para limitar o acesso de outros. Como descreve Gomes (2002, p. 179), eles podem utilizar “de 

todos os artifícios, entre os mais comuns a força ou a intimidação, para maximizar os interesses 

particulares [...]”.  

Contudo, é necessário não generalizar, pois alguns “grupos urbanos” são pacíficos e 

apresentam aberturas para a relação com outros (desde que suas práticas sejam respeitadas).  

O isolamento e o individualismo marcam o momento atual em meio ao “pânico” 

instaurado nos espaços públicos. São barreiras, trancas, vigilâncias e mídias que exploram o 
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medo, um conjunto de fatores que reforça o esvaziamento das ruas, das praças, do lugar público. 

Nesta deserção estão os cidadãos e também o poder público, ambos navegando para esferas 

virtuais, “para a extraterritorialidade das redes eletrônicas” (BAUMAN, 2001, p. 54). “E assim 

o espaço público está cada vez mais vazio de questões públicas. Ele deixa de desempenhar sua 

antiga função de lugar de encontro e diálogo sobre problemas privados e questões públicas” 

(Ibidem, p. 55). 

Na convivência com as diferenças, que é inerente ao coletivo humano, é preciso 

reconhecer o direito e os deveres individuais para um equilíbrio nas relações do cotidiano, como 

reforça Gomes (2018, p. 118): 
[...] O resguardo da diversidade é a possibilidade de reconhecermos direitos 
em outras formas de pensar e de agir que, embora contrariem as nossas, 
encontram também legitimidade em se manifestar e existir socialmente. 
Aprenderemos a conviver com elas, não sem reação, mas encontrando formas 
e delimitações que compatibilizem a vida de diferentes indivíduos, dividindo 
um mesmo espaço.  
 

2.3.3 Categorias de análise de apropriação urbana magnanianas 

 

O estudo dos grupos urbanos, das pessoas que circulam nos espaços públicos de grandes 

cidades, traz mais contribuições para a leitura da cidade, permitindo ver o indivíduo “de perto”, 

além do individualismo tão disseminado, característica dos cidadãos metropolitanos. Um 

estudo como este pode ser realizado na perspectiva etnográfica urbana, que se concentra em 

interpretar as pessoas e suas ações na cidade (MAGNANI, 2002).  

[...] Um olhar de perto e de dentro, mas a partir dos arranjos dos próprios atores 
sociais, ou seja, das formas por meio das quais eles a veem para transitar pela 
cidade, usufruir seus serviços, utilizar seus equipamentos, estabelecer encontros 
e trocas nas mais diferentes esferas – religiosidade, de trabalho, lazer, cultura, 
participação política ou associativa etc. (Ibidem, p. 18). 

 

Nas categorias de análise aferidas por Magnani, têm-se em primeiro plano “o pedaço” 

e, a partir dele, o surgimento de outras categorias cuja necessidade é entender outros critérios 

de estudos, inerentes às complexidades das cidades. 

Na rede de relações estabelecida no “pedaço”, uma característica se destaca, que são as 

relações de vizinhança. Um grupo que possui estabilidade financeira (condição de trabalho 

segura) se distingue da população em que o trabalho é condição oscilar — nesta última, são 

vistas as comunidades mais carentes, e é justamente neste grupo que a importância do outro 

ganha mais força e torna necessária uma rede formada por vizinhança, família e amigos 

(MAGNANI, 2003). Este pedaço é construído por 
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[...] redes prévias de relações, ancoradas num determinado espaço e mantidas 
tanto por um mesmo sistema de referências entre os frequentadores (manejo de 
um código comum, laços de vizinhança, preferências esportivas e de lazer) 
como pelo investimento de uma presença constante, determinando assim o grau 
de pertencimento e estabelecendo fronteiras (Ibidem, p. 12). 

 

Contudo, outras formas de ‘pedaço’ também se expressam na cidade, pois mesmo os 

grupos que se relacionam pelo trabalho, pelo consumo ou por outras razões possuem no local 

de encontro o seu “pedaço”. Para entender a sociabilidade e as apropriações existentes em áreas 

que não são marcadas pela relação de vizinhança, onde o outro é um estranho, Magnani (2003, 

p. 13) desenvolveu outras categorias de análise. Segundo o autor, é um conjunto terminológico 

que “[...] permite captar outras modalidades de experiências urbanas na escala da metrópole, 

conectando a vivência em nível local com outras que a transcendem e se abrem na direção de 

trocas mais extensas”. 

Quanto às categorias de análise definidas por ele, é importante ressaltar que são 

elementos que permitem traçar um olhar sobre um objeto antropológico urbano e entender 

aspectos peculiares de uma realidade. Trata-se de um olhar aproximado para as pessoas, mas 

sempre requer considerar uma certa distância necessária na pesquisa. Magnani (2002, p. 20) 

define as categorias para estudos urbanos “conformando uma família terminológica — pedaço, 

trajeto, mancha, pórtico e circuito”. 

Referente à categoria pedaço, o autor descreve ser “[...] uma referência espacial, a 

presença regular de seus membros e um código de reconhecimento e comunicação entre eles” 

(MAGNANI, 2002, p. 20). As oportunidades de “pedaço” são comuns em locais de vizinhança, 

mas se pode extrapolar este limite em áreas centrais, que também são espaços de vinculações 

(de passagem ou de encontro) entre não familiares, com significação para além da formalidade 

social. As pessoas não se conhecem, mas se reconhecem, pois comungam pelo reconhecimento 

de símbolos e códigos e não apresentam uma espacialidade fixa (MAGNANI, 1992; 2002; 

[1998] 2003). 

A mancha é a categoria descrita por ser espacialmente fixa, “[...] áreas contíguas do 

espaço urbano dotadas de equipamentos que marcam seus limites e viabilizam — cada qual 

com sua especificidade, competindo ou complementando — uma atividade ou prática 

dominante” (MAGNANI, 1992, p. 196). A mancha é uma categoria que pode ser “ponto de 

referência físico, visível e público” (Ibidem, p. 197), formada por um conjunto de elementos 

construídos com funções de temática correlata (equipamentos de saúde, lazer, educação e 
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outros), a qual permite o encontro de uma maior variedade de usuários e seus diferentes 

símbolos e códigos sociais (MAGNANI, 1992; 2002). 

O trajeto, por sua vez, é a categoria que trata dos fluxos “no espaço mais abrangente da 

cidade e no interior das manchas urbanas” (MAGNANI, 1993b, p. 8). São caminhos que as 

pessoas escolhem fazer, não definições aleatórias. Os trajetos passam por manchas, por pedaços 

e por pórticos, podem fazer ligações entre eles e, ainda, serem um percurso dentro da mancha, 

mas sem se limitarem a uma ou outra categoria, com liberdade para seguirem outras lógicas 

urbanas, em uma abertura conceitual necessária (MAGNANI, 1992; 2002).  

Já o pórtico é uma categoria de análise que se refere ao espaço sem clareza de 

significação, com o qual as pessoas não possuem vínculos e, por isso, torna-se espaço malquisto 

pela maior parte da população (MAGNANI, 1996). 
Trata-se de espaços, marcos e vazios na paisagem urbana que configuram 
passagens. Lugares que já não pertencem [à] mancha de lá, mas ainda não se 
situam-nos de cá; escapam aos sistemas de classificação de um e outro e, como 
tal, apresentam a “maldição dos vazios fronteiriço”. [...] Terra de ninguém, 
lugar do perigo, preferido por figuras liminares e para a realização de rituais 
mágicos – muitas vezes lugares sombrios que é preciso cruzar rapidamente, 
sem olhar para os lados... (MAGNANI, 1992, p. 199). 

 

Por fim, a última categoria de análise magnaniana é o circuito, um conjunto de 

estabelecimentos (marcos) que atendem às necessidades de um determinado grupo e, assim, 

pessoas que carregam códigos e símbolos comuns acabam por se encontrar nesses locais, que 

passam a ser um circuito. Como exemplos, podem ser citados um circuito exotérico e um 

circuito dos dançarinos (MAGNANI, 1996).  

Um circuito pode ser identificado, descrito e localizado em diferentes escalas, sendo 

possível o mapeamento de um principal (que considera a totalidade) e outros secundários 

(específico). Por se tratar de um conjunto aberto, vai depender do ponto de vista do pesquisador, 

conforme descreve Magnani (2002, p. 24): “O circuito comporta vários níveis de abrangência 

e a delimitação de seu contorno depende das perguntas colocadas pelo pesquisador”. 

O autor fala ainda sobre o aspecto espacial e transitório das categorias, sendo a mancha 

uma delimitação, sobretudo espacial e fixa, enquanto o pedaço possui a característica de 

transitoriedade, por permitir um deslocamento sem a perda da essência simbólica do qual é 

formado. O circuito, por outro lado, engloba ambas as características, pois pode ser identificado 

espacialmente e também possui caráter simbólico. Contudo, não tem os limites presentes nas 

categorias pedaço e mancha (MAGNANI, 2002). 



74 
 

Em publicação de 2014, Magnani revisou a categoria circuito, mantendo seu aspecto 

espacial e acrescentando a ela o elemento temporal. Para o autor, a definição de circuito passou 

a ser “a configuração espacial, não contígua, produzida pelos trajetos de atores sociais no 

exercício de alguma de suas práticas, em dado período de tempo” (MAGNANI, 2014, p. 9). Tal 

discussão vai ao encontro da percepção das pessoas e à alteração dos estabelecimentos ao longo 

do tempo. Por fim, o pesquisador reforça que “são os trajetos que instauram os circuitos, e são 

eles que põem determinados segmentos em movimento, produzindo novas configurações” 

(Ibidem, p. 9).  

As categorias de análise permitem mapear as formas de apropriação do espaço urbano, 

as quais são ditadas pela rotina das pessoas na cidade. “Estas formas de apropriação não são o 

resultado de escolhas individuais, nem são aleatórias: são resultado de rotinas cotidianas — 

ditadas por injunções coletivas que regulam o trabalho, a devoção, a diversão, a convivência e 

que deixam suas marcas no mapa da cidade” (MAGNANI, 1993b, p. 10). 

Em sua fala mais recente, o autor descreve as categorias de análise que criou para 

interpretar o grupo que circula nas metrópoles: 
Todas essas categorias foram construídas para dar conta justamente da 
heterogeneidade com a qual as ciências sociais em geral classificam as 
grandes metrópoles, enfatizando o desencontro, a violência, a falta de 
comunicação. Ao olhar um pouco mais “de perto” percebe-se que há redes que 
funcionam e foi isso que as categorias colocaram em evidência. (MAGNANI, 
2020, p. 21). 

 
Esta discussão sobre as pessoas e suas relações no cotidiano das cidades pretende dar 

parâmetros ao entendimento da categoria lefebvriana do vivido, com alguns olhares para 

auxiliar uma análise no espaço público de lazer. Construída nas bases teóricas de território, 

oportuniza o entrelaçamento entre as definições de apropriação (fruição e exercício de poder), 

uma explanação sobre o individualismo urbano contemporâneo e as possibilidades de conexões 

urbanas (por meio das categorias magnanianas). 

 

2.4 APROPRIAÇÃO: ASPECTO TÉCNICO (CONCEBIDO-CONSTRUÇÃO) 
 

Os aspectos de apropriação no concebido, ou seja, aquilo que é construído, tecnicamente 

se expressa no desenho urbano (e por vezes sofre alguma influência também do planejamento 

urbano). Na teoria de Lefebvre (2006, p. 109), “um espaço social pode ser concebido como uma 

linguagem [técnica], como um discurso, dependente de uma prática definida [...]”. 
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Para este debate, foram selecionados teóricos multidisciplinares, contudo, um número 

maior de arquitetos e urbanistas, por ser este o grupo de profissionais que tem maior corpo 

teórico para o concebido. 

 

2.4.1 Desenho urbano: o construído 

 

O desenho urbano contemporâneo surge com o intuito de preencher uma lacuna 

evidenciada na produção técnica do espaço urbano, com ausência de projetos que integrem as 

pessoas, os edifícios e a cidade.  

Alguns pesquisadores relatam que esta falha provém da distância entre determinados 

profissionais, como o planejador urbano e o arquiteto: o primeiro se preocupa com a 

distribuição de infraestrutura e do uso do solo na cidade (desenvolve pouco em três dimensões), 

enquanto o segundo, o da construção civil, se fixa no projeto do edifício (pensa espacialmente, 

mas se limita ao terreno e não transcende para a cidade)12 (BARNETT; JONES, 1982; 

KRIEGER, 2009).  

O termo desenho urbano foi apresentado pela primeira vez (e passou a ser aceito) na 

Harvard University Urban Design Conference, em 1956, um encontro que reuniu 

personalidades importantes do urbanismo e que propôs reflexões, até hoje repercutidas, sobre 

as renovações urbanas nas grandes metrópoles (BARNETT, 2009). Este ‘novo’ termo tem 

também o intuito de transcender a ideia de um urbanismo voltado para a estética das cidades, 

passando a ter suas bases teóricas ligadas ao domínio público, sobretudo com um olhar para as 

pessoas (CARMONA et al., 2003). 

A percepção das problemáticas que envolvem a criação dos espaços nas cidades teve 

seu estopim com as Cartas de Atenas (diretrizes publicadas em 1933 e 1953). As ações 

modernistas traduziram-se em destruições de patrimônios urbanos e arrasamento das 

comunidades de baixa renda em prol de uma modernidade que pouco olha para o cidadão, mas 

valoriza a circulação automobilística (aspectos funcionais). Estas ações geraram inquietações 

que forçaram o governo a revisitar suas políticas urbanas e os técnicos a repensarem suas 

práticas. Assim, nasceu o que é chamado de desenho urbano. 

 
12 Para fins de elucidação inicial quanto aos termos desenho urbano e planejamento urbano, é apresentada uma 
descrição basilar. O desenho urbano se refere ao projeto para os espaços urbanos (diagnóstico, conjunto de desenho 
e execução), enquanto o planejamento urbano é o processo decisório que envolve ações futuras, requerendo o 
envolvimento de políticos, sociedade e técnicos. O desenho urbano depende do que se define no planejamento 
urbano (GELPI, KALIL, 2016). 	 
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O desenho urbano é um “campo disciplinar que trata a dimensão físico-ambiental da 

cidade, enquanto conjunto de sistemas físico-espacial e sistemas de atividades que interagem 

com a população através de suas vivências, percepções e ações cotidianas” (DEL RIO, 1990, 

p. 54).  

Sobre esta definição de Del Rio para o desenho urbano contemporâneo, Barnett (2009) 

corrobora ao descrever que, na atualidade, a visão comum para esta prática envolve três 

elementos: atenção ao ambiente natural; aspectos de mobilidade, patrimônio, lazer e compras; 

e interação social. Estas características demandam ao profissional o gerenciamento das 

necessidades de três agentes, que são o público, o privado e a população. 

Quanto à atuação, o desenho urbano é um campo disciplinar que requer o envolvimento 

de profissionais de muitas áreas, além de planejamento urbano e arquitetura e urbanismo, como 

geografia, engenharia e sociologia, por exemplo. Ainda assim, “que não se concentre em 

nenhuma teoria específica, mas que saiba buscar em várias delas a complementariedade 

necessária para a compreensão dos fenômenos urbanos” (DEL RIO, 1990, p. 69). Isso posto, o 

desenho urbano se molda na esfera da atividade colaborativa e interdisciplinar, que requer uma 

complexa rede de conhecimentos, experiências e habilidades (CARMONA et al., 2003). 

Segundo Krieger (2009), os projetistas dos espaços urbanos deveriam ser conectados com 

compromissos comuns, como “o de melhorar a habitabilidade das cidades, facilitar o 

reinvestimento e a manutenção do urbano e, de fato, melhorar a urbanidade”13 (Ibidem, p. 129, 

tradução nossa). 

Aqui, é importante destacar que, no processo de desenvolvimento e de execução do 

projeto urbano, é preciso envolver todos os agentes — o público, o privado e a população. 

Contudo, durante seu percurso de materialização, o desenho urbano sofre intervenções por parte 

de grupos com demandas particulares. Alguns interventores usam seu poder em benefício 

próprio (político ou privado), ou seja, não existe uma equidade entre os grupos que formam a 

cidade (SANTOS, C. N. 1988). 

O conhecimento é um dos poderes que pode gerar desequilíbrio entre os envolvidos no 

desenho das cidades, como conhecer as regras para edificar. “Escrever e administrar códigos 

estão se tornando outra maneira de os projetistas se sentarem na mesa de tomada de decisão”14 

(BARNETT, 2009, p. 107, tradução nossa). Logo, o conhecimento destes termos (as regras do 

 
13 Texto em inglês: “[…] Improving the livability of cities, to facilitating urban reinvestment and maintenance, 
and indeed to enhancing urbanity” (KRIEGER, 2009, p. 129). 
14 Texto em inglês: “Writing and administering codes are becoming another way for designers to gain a seat at 
the decision-making table” (BARNETT, 2009, p. 107).  
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jogo) deve ser para todos os agentes urbanos — ou há o risco de se obter resultados 

tendenciosos, como destaca Carlos Nelson Santos (1988, p. 50):  

O que acontece em uma cidade pode ser comparado ao jogo de cartas. O jogo 
urbano se joga sobre um sítio determinado [...]. Aí se juntam parceiros que se 
enfrentam segundo grupos de filiações a que pertençam. Há os políticos, 
técnico e funcionário que representam o GOVERNO [...]. Existem as 
EMPRESAS que agem através de investimentos na indústria, no comércio e 
nos serviços [...]. Por fim, entra a POPULAÇÃO, fragmentada nos mais 
diversos grupos [...]. Há ocasiões em que os parceiros se aliam ou se separam, 
segundo conveniências e circunstâncias. São muitas as estratégias políticas 
que podem ser usadas. Mas para que o jogo urbano dê certo, é preciso que 
todos conheçam bem as cartas [e sejam] esclarecidas as regras [...]. Se apenas 
alguns tiverem acesso às normas e puderem alterá-las com exclusividade, 
prova-se o desequilíbrio.  

Barnett, já em 1982, chamava a atenção para os efeitos de decisões unilaterais na 

produção das cidades. “A cidade de hoje não é um acidente. Sua forma é usualmente não 

intencional, mas não é acidental. Ela é o produto de decisões feitas para propósitos únicos e 

separados, cujas inter-relações e efeitos colaterais não têm sido plenamente considerados [...]” 

(BARNETT; JONES, 1982, p. 10, tradução nossa). 

Os Códigos, Convenções e Restrições (CCR) fazem parte do Plano Diretor15 e 

influenciam o desenho da cidade, aquilo que será construído. Quando os CCR são incorporados 

de forma responsável e levam em consideração a comunidade, são escritos em linguagem 

simples e detalhados sem excessos (sem regras demasiadas), criando formas de instruir sobre 

os regulamentos e considerando procedimentos para mitigar divergências e respeitar as leis de 

instâncias superiores (SLONE, 2011). No Brasil, é possível citar o Estatuto da Cidade16 e o 

Planejamento Participativo17 como instrumentos que consideram o coletivo (contudo, a prática 

da participação social se revela complexa e com diversas visões). 

Outra questão relevante sobre o desenho urbano é o entendimento de suas diversas 

escalas de processo/produto, que permeia uma visão do todo (visão holística) e também uma 

percepção das partes. Quer dizer, requer um olhar distanciado e, ao mesmo tempo, aproximado 

para dar conta da dimensão da cidade e da pessoa (CARMONA et al., 2003). Suas múltiplas 

escalas vão de uma intervenção pontual, com elementos urbanos (como a inserção de 

 
15 Para contextualização do termo plano diretor, este “é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
expansão urbana; é parte integrante do processo de planejamento municipal.” (GELPI; KALIL, 2016, p. 110).	 
16 Para contextualização dos termos, o estatuto da cidade compreende a “[...] legislação urbanística federal, 
determinada por lei, que estabelece diretrizes gerais para a política urbana brasileira instituindo normas de ordem 
pública e interesse social (GELPI; KALIL, 2016, p. 62).  
17 No que se refere ao planejamento participativo, pode ser definido como a reunião entre: “técnicos e comunidade, 
a população que será́ alvo da reorganização espacial debatem e constroem juntas as propostas para uma intervenção 
física e espacial (GELPI; KALIL, 2016, p. 108). 
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mobiliários urbanos), até abrangências maiores, como o desenho de um bairro ou de uma 

cidade. Aí se reforça a demanda da multidisciplinaridade e uma crescente conscientização do 

ambiente construído (BANERJEE; LOUKAITOU-SIDERIS, 2011).  

Em síntese, e com base nas discussões dos autores apresentados, é possível entender o 

desenho urbano como a área onde as ideias a serem materializadas no espaço urbano são 

descritas em uma linguagem técnica. Ele requer atenção para a diversidade escalar e para a 

interdisciplinaridade, inerentes ao ambiente plural em que será implantado, que é a cidade. Em 

sua prática, pode ser processo e/ou produto, visando atender às demandas da cidade e dos 

usuários (o governo, a empresa e a população), o que inclui o envolvimento destes agentes 

produtores do espaço urbano e, para tanto, a linguagem técnica deve ser por todos conhecida. 

Em uma discrepância na compreensão técnica requer instrução para vencer o viés ideológico 

dos participantes. 

 

2.4.2 Desenho urbano de praças  
 

Para o entendimento dos elementos técnicos que envolvem o desenho urbano de áreas 

públicas de lazer, especialmente na microescala da praça, é necessário um olhar atento aos 

aspectos funcionais.  

A apropriação (no sentido de fruição) das áreas públicas comuns está atrelada a 

condicionantes descritas por Jacobs (2000) como complexidade, centro, insolação e delimitação 

espacial. Sobre complexidade, a autora descreve ser “a multiplicidade de motivos que as 

pessoas têm para frequentar [...]” (Ibidem, p. 112). E, quanto ao centro, ela o relaciona a um 

ponto de localização e concentração, “[...] no mínimo, um cruzamento principal e ponto de 

parada, num local de destaque” (Ibidem, p. 114). Ao tratar da insolação, descreve a importância 

do conforto térmico, pois “o sol faz parte do cenário para as pessoas, claro que sob uma sombra 

no verão [...]” (Ibidem, p. 115). E por fim, relaciona a delimitação espacial com o desenho do 

espaço e a percepção visual na leitura da população. 

Ao encontro da abordagem jacobsiana, os pesquisadores Robba e Macedo (2002) tratam 

dos mesmos aspectos necessários para a apropriação da praça, reforçando a importância do 

conforto ambiental, social e funcional.  “[A praça é] alternativa naturalista para amenização das 

condições climáticas [...]. Além de espaço destinado ao lazer, serve também como articulador 

e centralizador da circulação de pedestres” (ROBBA; MACEDO, 2002, p. 37).   

Nesta discussão sobre o que é pertinente no desenho urbano de espaço público de lazer, 

as amenidades para os usuários se apresentam como destaque. Um olhar no nível dos olhos, na 
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escala humana, requer atenção ao mobiliário urbano. Independentemente do país, o que os 

estudos mostram é um comportamento semelhante em várias culturas: ter assento aproxima as 

pessoas (GEHL, 2013) e, com isso, é notório que “o planejamento físico pode influenciar 

imensamente o padrão de uso [...]” (Ibidem, p. 17). 

Assim, tem-se como destaque no desenho urbano de praças a atenção às proporções 

humanas, com circulação adequada, conforto ambiental e amenidades que promovam a 

permanência. Este grupo de elementos passa a ser detalhado na sequência para interpretação 

técnica do que é concebido na praça e sua relação com apropriação. 

 

2.4.3 Mobiliário urbano  

 

Mobiliário urbano é o termo utilizado em português e espanhol, o mesmo utilizado no 

inglês como urban furniture e no francês como mobilier urbain. Mobiliário, segundo definição 

presente no dicionário, é “relativo à mobília ou a bens móveis, conjunto de móveis” (BUENO, 

2000, p. 518). Já a palavra mobília está voltada para a decoração, “objetos móveis para o uso 

ou enfeite no interior de uma casa” (Ibidem, p. 518). E a característica de móvel é relativa ao 

“que se pode mover; [...] peça de mobília, projétil, bens, todos os objetos materiais que não são 

bens imóveis e todos os direitos a ele inerentes” (Ibidem, p. 527).  

Estas definições propiciam a compreensão de que mobiliário é móvel, ou seja, é 

deslocável (possível de transportar), sendo ainda um elemento estético usado em habitação. 

Contudo, tais interpretações lexicográficas não dão conta das aplicações para o objeto 

mobiliário urbano, pois a mobília não está apenas na casa, mas também está em comércio, 

serviço, indústria, entre outros locais. Além disso, existem aqueles que não são transportáveis, 

sendo construídos em alvenaria ou concreto, cujo deslocamento resultaria em sua destruição. 

Por fim, a função estética é apenas inerente ao produto, porém, sua função básica é dar conta 

das necessidades cotidianas nos espaços da cidade.  

 No meio acadêmico existe uma discussão que nega o uso do termo ‘mobiliário urbano’, 

pois esta designação tem relação com a decoração, que é proveniente do urbanismo clássico, o 

qual tinha a função de ornamentar a cidade (CREUS, 2002). Entretanto, como já abordado, 

estes objetos transcendem a função estética e, ao longo de sua história, apresentam-se como 

objetos de utilidade pública, quer dizer, prestam serviço ao cidadão no espaço público (SERRA, 

2002).   

Dependendo da fonte, este conjunto de objetos é tratado por nomenclaturas diferentes 

para não fazer referência à ornamentação (não se usa mobiliário urbano), como equipamento 
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urbano ou elemento urbano (TESSARINE, 2008). Porém, não é adequado o uso do termo 

‘equipamento urbano’, uma vez que já é utilizado nos meios acadêmico e técnico para designar 

infraestruturas edificadas que são de utilidade pública, como hospitais, escolas e praças, 

independentemente de serem privadas ou públicas (ABNT, 1986b). 

É preciso destacar que, no âmbito legal, o termo utilizado é mobiliário urbano. A Lei 

Federal nº 10.098/2000, sobre acessibilidade, reforça esta nomenclatura e descreve que estes 

elementos devem ser acessíveis nos espaços públicos. Referência esta retomada na Lei nº 

13.146, de 2015, sobre inclusão — ambas respaldam a NBR 9050, de 2020 (BRASIL, 2000; 

2015; ABNT, 2020). 

A definição de mobiliário urbano já estava presente na NBR 9283, de 1986, denominada 

Mobiliário Urbano (ABNT, 1986a). Ainda assim, a norma mais atual que também define estes 

equipamentos é a de acessibilidade, a NBR 9050. Nela, os mobiliários urbanos são descritos 

como artefatos dispostos nos espaços públicos, vias e edificações privadas (ABNT, 2020). 

O texto da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, no Art. 3, define como parâmetro para 

classificar mobiliário urbano um “conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços 

públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação [...]” 

(BRASIL, 2015). Ele pode ser discriminado por categorias como segurança (abrigo, defensa, 

cerca); lazer (assento, mesa, brinquedos, jogos, churrasqueira, aparelhos de ginástica); 

mobilidade (paraciclo, defensas, guias); cultura (monumento, escultura); comunicação (totens, 

sinalização, painéis); saneamento (bebedouro, lixeira); paisagismo (iluminação, jardineira, 

vaso, espelho d’água, chafariz); e comércio (barraca, banca, carrocinha, quiosque) (ABNT, 

1986a, 2015; MASCARÓ J., 2008). 

Para o presente estudo, adota-se o termo mobiliário urbano por ser a referência mais 

expressiva na bibliografia corrente e encontrada na discussão técnica de diferentes países e, 

principalmente, por ser esta a designação encontrada nos instrumentos legais. Sobre a discussão 

que permeia a relação do termo com ornamentação, ela pode ser interpretada como parte 

etimológica da palavra e que não reflete e nem interfere em sua atual aplicação. 

O mobiliário urbano é um dos elementos de destaque na construção de urbanidade, pois 

“[...] situa-se na [...] escala da rua, não podendo ser considerado de ordem secundária, dadas as 

suas implicações na forma e equipamento da cidade. É também de grande importância para o 

desenho da cidade e a sua organização, para a qualidade do espaço e comodidade” (LAMAS, 

1992, p. 108). 

O mobiliário urbano deve ser desenvolvido com atenção para a funcionalidade que 

exerce no espaço urbano, que inclui a segurança e o conforto do citadino. Os aspectos físicos e 
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funcionais dos elementos urbanos devem ir ao encontro do design universal, para atender à 

diversidade humana dos cidadãos (FREITAS, 2008). Vale salientar que não deve haver 

distinção entre os mobiliários, não se deve segregar (WHYTE, 1980). “A ideia é tornar o espaço 

utilizável para todos”18 (Ibidem, p. 33, tradução nossa). Um mobiliário com desenho universal 

deve responder demandas de quem tem limitações físicas e de quem não tem.  

Os mobiliários urbanos se transformaram ao longo da história. Na antiguidade, havia 

poços escavados, aquedutos, fontes, chafarizes e marcos delimitadores. Na Roma antiga, os 

sanitários públicos eram destaque e podem ser considerados os primeiros mobiliários, além de 

banhos públicos, estátuas e pontes. E nas cidades medievais, têm-se as fontes e os chafarizes 

como elementos públicos de maior relevância (ARAÚJO, 2008). “Artefatos como pelourinhos, 

forcas e guilhotinas eram normalmente removidos após sua utilização [...]. Estes objetos foram 

largamente utilizados nas terras colonizadas, por países europeus e em outros continentes” 

(Ibidem, p. 7). No Brasil colônia também se apresentava o pelourinho, além de oratórios, fontes 

e chafarizes. 

Na era industrial, o mobiliário urbano passa a ser “produto” padronizado e produzido 

em grande escala, tendo inclusive “grifes” de marcas conhecidas mundialmente, que, com a 

globalização, uniformizam a imagem das cidades (ARAÚJO, 2008). Contudo, esta aplicação 

uniforme é questionável e requer ressalvas para as peculiaridades do local de instalação, que 

por vezes são vistos por desenhistas urbanos como objeto complementar, sem atenção para os 

impactos sociais de sua escolha (MONTENEGRO, 2005). 

O projeto de mobiliário urbano deve considerar os aspectos da cultura local, com 

características que expressem a identidade de seus usuários, pois é um dos elementos que 

contribui para a sensação de pertencimento (MONTENEGRO, 2005). Todavia, o aspecto 

cultural pode ser metamórfico tendo em vista as questões contemporâneas de globalização e 

migração, um olhar abrangente se faz necessária. “O mobiliário urbano adequadamente 

projetado e produzido reveste-se de valores culturais [...]; com os comportamentos (por 

exemplo, hábitos sociais); e com os materiais (por exemplo, funções ambientais) de uma 

civilização” (Ibidem, p. 50).  

Esta tratativa amplia as questões de identidade das cidades, mas requer uma produção de 

forma multidisciplinar que envolva seus cidadãos e os aspectos locais. Isso também é possível 

com projetos industrializados, contudo, de pequena escala e que possibilitem envolver os 

artistas da localidade em prol de destacar a imagem própria da cidade (REBOLLOS, 2004). 

 
18 Texto em inglês: “The idea is to make all of a place usable for everyone” (WHYTE, 1980, p. 33). 
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Para reforçar este elo com a cidade, é preciso uma proposta de locação que considere o contexto 

de inserção, ou seja, que abranja “[...] a relação do mobiliário urbano com as edificações e 

outros elementos do entorno” (JOHN; REIS, 2010, p. 201). Além do lugar, as pessoas são 

essenciais neste processo, que demanda a participação do usuário no desenvolvimento e na 

localização do mobiliário (Ibidem). 

Em relação ao aspecto cultural inerente ao mobiliário, tem-se a conexão aos patrimônios, 

elementos urbanos que contam a história de um determinado local e comunidade e que devem 

ser preservados e destacados como preciosidades do passado que reforçam a identidade no 

presente (CARMONA, 1985). 

 

2.4.3.1 Mobiliário urbano como barreira para a apropriação  
 

Os mobiliários urbanos podem se apresentar como barreiras na apropriação, no fluir e 

no usufruir dos espaços, mesmo que por razões funcionais de segurança se tornem impeditivos 

de acesso. Também se inclui nesta discussão a “arquitetura hostil”, semeada nos espaços 

públicos — e que, neste caso, promove uma “cidade fechada”.  

Alguns exemplos se dão com o uso de mobiliários que geram segregações, na recusa em 

incluir nos projetos (mesmo privados) os espaços compartilhados com a cidade, ou, ainda, o 

mais crítico, mobiliários “à prova de pessoas em situação de rua” — elementos criados para 

impedir sua permanência no local (BAUMAN, 2009). 

Hertzberger (1999) descreve ser este um problema das grandes cidades em todo o 

mundo, onde os espaços de sentar-se são apropriados pelos ‘estranhos’ e a resposta pública 

(independentemente da cultura) é a criação de elementos que impedem o uso com peças 

pontiagudas, pedras e até cacos de vidro (Figura 6 – a, b, c, d). “[...] Deve ser um paradoxo 

amargo que um gesto amistoso também seja um convite para hóspedes menos desejáveis. Mas, 

quando se abrem as portas, deve-se deixar todo mundo entrar!” (Ibidem, p. 181).  
 

Figura 6 – Arquitetura hostil - (a) solução criativa em meio à construção agressiva; (b) inserção de placa com 
pontas para impedir o uso do espaço; (c) banco com elementos elevados para impedir o deitar; (d) base com 

elementos pontiagudos para impedir o uso como assento 

 
Fonte: (a) Whyte, 1980, p. 30; (b) Hertzberger, 1999, p. 181; (c) Quinn, 2014; (d) Quinn, 2014. 
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Estas tratativas são denominadas arquitetura hostil ou arquitetura do medo, designações 

para produtos urbanos que negam o uso humano ou servem para selecionar seus usuários, 

fazendo parte das ações em prol das segregações socioespaciais. 

Tais combinações para repelir estão voltadas para um grupo de pessoas chamado por 

Whyte (1980) de “os indesejáveis”, que podem ser moradores de rua, viciados, “grupos 

urbanos”, vendedores ambulantes, entre outros. O que chama a atenção é que essas pessoas não 

são perigosas de fato, como assaltantes, traficantes, homofóbicos e outros. O que se constata é 

que existe o receio em se criar espaços confortáveis que esses grupos queiram habitar, assim, 

são propostos bancos curtos para que não se tornem dormitório e elementos agressivos em 

bordas de jardim a fim de reduzir os assentos, por exemplo. Entretanto, é nos espaços criados 

com desconfianças que, ironicamente, o grupo de moradores de rua e viciados vai se instalar, 

pois prefere locais vazios, onde não é olhado com suspeita (WHYTE, 1980). 

Uma arquitetura que nega a presença humana é inaceitável, é a antítese do “direito à 

cidade” lefebvriano, contrariando a necessidade básica presente no ser humano, que é ser 

sociável (LEFEBVRE, 1991a). “As necessidades urbanas específicas não seriam necessidades 

de lugares qualificados, lugares de simultaneidade e de encontros, lugares onde a troca não seria 

tomada pelo valor de troca, pelo comércio e pelo lucro?” (Ibidem, p. 104). 

Outro aspecto das barreiras é que, quando possuem um cunho funcional, são impedidoras 

de acesso. Algumas se apresentam como mobiliários com a função particular de impedir o 

acesso, como septos, cercas, grades, defensas, guias, balizas e desníveis (Figura 7 – a, b e c) 

(SERRA, 2002).  

 
Figura 7 – Mobiliários urbanos que servem como barreiras - (a) guias; (b) balizas; (c) desnível de calçada.     

 
Fonte: Serra, 2002. 
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Elementos necessários nas cidades, as barreiras articulam uma convivência segura entre 

os transeuntes (ciclistas e pedestres adultos, idosos, adolescentes ou crianças) e os modais de 

circulação de maior risco (automóvel, motocicleta, trem ou metrô). Podem ainda acrescentar a 

função de negar ao pedestre a aproximação de algum elemento (escultura, edifícios, jardins e 

outros) (FREITAS, 2008; DEL RIO, 1990).   

Freitas (2008, p. 155) destaca outras formas de repelir, como barreiras na circulação: 

“Alguns elementos situam-se em níveis elevados ou apresentam pontas, e volumetria superior 

à base, não sendo percebido [...] pode causar sérios transtornos, sobretudo quando 

equivocadamente situados em meio à passagem de pedestre”. 

Os mobiliários de proteção possuem a peculiaridade de defender o pedestre do veículo 

rápido, mas também criam transtornos e barreiras na circulação, já que “são grades que mantêm 

os pedestres confinados em calçadas lotadas [ou ainda] barreiras colocadas nos cruzamentos 

para manter os pedestres longe das esquinas [que se prolongam] causando mais desvio e 

aborrecimentos” (GEHL, 2013, p. 123).  

Podem ainda ser elementos da ‘arquitetura hostil’ quando utilizados em prol da 

segregação, para um distanciamento entre o espaço privado e o público. Assim, a rua e a 

arquitetura recebem tratamentos que geram interrupções, como fechamentos opacos (Figura 8 

–  a e b), portões e/ou muros altos (Figura 8 – c), criação de fosso e consideráveis desníveis 

(WHYTE, 1980). “O ambiente influencia nosso comportamento e gera esquemas territoriais 

nos usuários (conscientes e inconscientes); a intensidade e a forma do uso são proporcionais à 

qualidade do espaço e seus elementos” (DEL RIO, 1990, p. 97). 

 
Figura 8 – Arquitetura do medo: situações que geram insegurança no espaço público - (a) vitrines com 

fechamentos opacos; (b) paredes cegas, sem ligação visual a nível da rua; (c) condomínio fechado com portões e 
muros opacos 

 
Fonte: Gehl, 2013; (a) Ibidem, p. 151; (b) Ibidem, p. 241; (c) Da Autora, 2021. 
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Para mitigar a condição negativa das barreiras, quando necessárias, elas podem ser 

projetadas de maneira a “garantir a permeabilidade visual, mesmo quando se deseja a proteção 

e a inacessibilidade [física]” (FREITAS, 2008, p. 162), visto que os espaços observados por 

quem circula na cidade (olhos da rua jacobsianos) apresentam redução nos casos de vandalismo 

e violência (Ibidem).  

As calçadas são projetadas para a circulação de pedestres. Dependendo dos objetivos do 

projetista, elas podem ampliar a qualidade da vida urbana, contudo, é uma constante a invasão 

dos veículos e, para que o pedestre tenha segurança, é preciso recorrer a barreiras como estacas 

de metal, cercas contínuas, vigas de concreto e outros elementos fronteiriços no espaço entre a 

pessoa e o automóvel (CARMONA, 1985). As calçadas são também estações que abrigam os 

mobiliários e suas inúmeras funções, como postes de iluminação, placas de sinalização e 

comunicação, lixeiras, apoio para bicicletas, entre outros, que, dispostos de forma inadequada, 

bloqueiam o espaço de circulação — porém, o espaço dos veículos nunca sofre com esses 

impedimentos (GEHL, 2013). 

Por fim, destaca-se a conservação dos mobiliários urbanos, que é também uma questão 

relacionada ao impedimento de uso, pois se os elementos não recebem manutenção, eles 

transmitem uma imagem de abandono, degradação, risco de acidentes e até mesmo a sensação 

de insegurança, como no caso da iluminação pública (RAYNHAM, 2007). 

Uma discussão que precisa considerar a problemática da manutenção é o processo do 

desenho urbano, no qual a avaliação pós-ocupação deve fazer parte do escopo do projeto. Quer 

dizer, aquilo que é concebido no espaço urbano deve passar por teste de averiguação quanto à 

sua eficiência, com ênfase ao espaço público de lazer. O que se vê, porém, é que os espaços são 

construídos e não se verifica o que de fato funciona para posterior manutenção, o que é uma 

lacuna no projeto urbano (WHYTE, 1980).  

Este movimento de melhoria contínua é também uma discussão feita para cidades 

abertas19 (desordenadas), que trazem uma proposta para que a população e os técnicos 

construam o espaço mutuamente, propondo a inserção de mobiliários (ou outras intervenções) 

 
19 As cidades são complexas e desordenadas, e isso é o que as tornam vivas e densas. Esta é uma teoria jacobsiana 
que Sennett revalida com frequência em suas publicações, manifestando ainda ser Jacobs a precursora do modelo 
de cidade aberta e viva, a qual ele segue em suas pesquisas, na busca por transcender a utopia (SENNETT, 2018c, 
2018a, 2020). Para Jane Jacobs, as cidades podem ser vivas ou monótonas e, para Richard Sennett, abertas ou 
fechadas. 
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que sejam polivalentes e com possibilidade de alteração pelas pessoas, numa evolução 

continuada (SENDRA, 2016).  

Após o exposto, é possível identificar três formas de barreiras na apropriação do espaço 

público: a primeira, uma arquitetura hostil que pode ser explícita, como é o caso dos mobiliários 

urbanos que impedem o uso e uma atuação velada, como as situações de edifícios que se fecham 

para rua (portões e muros); a segunda são os mobiliários com função de segurança (na prática 

impedem o acesso), por vezes elementos que bloqueiam o acesso dos veículos na área dos 

pedestres e outras dos pedestres na área dos veículos, mas servem também para impedir o 

cidadão de chegar perto de um monumento ou obra de arte; e, por último, as barreiras 

psicológicas geradas pela ausência de cuidados do que é público, dos locais degradados por 

falta de limpeza e/ou manutenção.  

 
2.4.3.2 Mobiliário urbano: aspectos funcionais e comportamentais  
 

Na argumentação sobre os aspectos técnicos de mobiliário urbano, busca-se identificar 

questões particulares da apropriação dos usuários, contudo, mesmo neste sentido, não é possível 

ter uma abordagem que descreva toda a complexidade do assunto. 

Quando um ambiente apresenta amenidades, como sombra, abrigo e assento, cria uma 

atmosfera que convida para a permanência (apropriação do espaço). Cullen (1983, p. 25) 

destaca “como mobiliários para esta apropriação os desenhos no pavimento, postes de 

iluminação, abrigos, enclaves, pontos focais e recintos”.   

A condicionante principal para a ocupação e a apropriação dos espaços está nas 

amenidades presentes, como disponibilidade de locais para se acomodar (WHYTE, 1980; 

GEHL, 2013). Para o urbanista William Whyte,20 “[...] sentar-se é certamente um pré-requisito. 

As fontes mais atraentes, os desenhos mais marcantes, não podem induzir as pessoas a virem 

se sentar se não houver lugar para se sentar”21 (WHYTE, 1980, p. 28, tradução nossa). 

A apropriação do espaço pode ser estática ou pelo movimento. A primeira se refere às 

amenidades que conduzem uma apropriação (mobiliário, conforto e outros), enquanto a 

segunda é aquela que envolve o deslocamento como um caminho ou um visual privilegiado que 

 
20 Whyte foi precursor nos estudos de espaço público para as pessoas e influenciou os estudos do grupo Gehl 
Architects, Whyte é idealista do Project for Public Spaces, fundado em 1975, este grupo “já realizou mais de 3.000 
projetos, em comunidades de 43 países e em todos os 50 Estados norte-americanos. A PPS foi a primeira a 
desenvolver um centro para melhores práticas, informações e recursos sobre placemaking. Ela também atua como 
uma espécie de hub do movimento, conectando pessoas, ideias e instituições.” (CONEXÃO CULTURAL, 2016, 
p. 9).  
21 Texto em inglês: “But sitting space is most certainly prerequisite. The most attractive fountains, the most striking 
designs, cannot induce people to come and sit if there is no place to sit” (WHYTE, 1980, p. 28). 
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conduz a uma pausa. Porém, o entrelaçamento entre ambas é um cenário ideal de correlações 

de usos (viscosidade) (CULLEN, 1983).  

A circulação e o sentar são complementares no espaço urbano. Quanto mais o fluxo entre 

a calçada e as praças for fluído (sem barreiras), mais os pedestres vão se apropriar do espaço 

das praças e permanecer, visto que transitar sem bloqueios pelo lugar os convidam a ficar 

(WHYTE, 1980). Os bancos são parte desta relação entre o fluxo de pessoas e a permanência. 

Em calçadas de grande fluxo de pedestres, o banco tem função de apoio e o tempo de seu uso 

é curto. Mas ele também ampara um cidadão em momento de espera, contemplação e/ou leitura, 

atividades que requerem mais tempo, em uma variação que é condicionada pelas amenidades 

no entorno do banco (FREITAS, 2008). 

Em pesquisa aferida pelo grupo de Jan Gehl (2013) em Estocolmo, em 1990, foram 

identificados elementos que acentuam a qualidade urbana do sentar, como “[...] microclima 

agradável, boa localização, de preferência nos espaços de transição, com as costas protegidas, 

boa visibilidade e um nível de ruído baixo, que permita conversas e sem poluição” (Ibidem, p. 

140). O aspecto de visibilidade já foi debatido por Jacobs (2000) no fim da década de 1960, 

quando se destacava a importância dos bancos serem dispostos de forma a promover o visual 

do cotidiano da cidade, com a autora constatando que bancos locados sem perspectiva de 

contemplação ativa são menos utilizados. 

A forma de dispor os bancos é outro elemento que pode contribuir para a apropriação e 

a interação social, ou dificultá-las. Se os bancos são dispostos de modo linear, impedem que se 

converse, pois fica ergonomicamente inviável, diferentemente de quando os bancos são 

organizados como em uma sala de estar, possibilitando a troca de olhares. Mesmo que se trate 

do espaço público, em que o mais comum é o encontro com estranhos, é possível organizar os 

bancos em ângulos que mantenham a individualidade, mas também permitam as interações 

(GEHL, 2013). Freitas (2008) acrescenta que, quando eles são distribuídos de forma agrupada, 

além de gerar ambiências e promover a reunião, cria-se uma atmosfera de “segurança 

psicológica” pela aproximação de outras pessoas (Figura 9 – a, b, c, d)). 
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Figura 9 – Disposição de assentos e suas possibilidades de interações - a) distribuição linear - baixa interação; b) 
alargar o assento - maior disponibilidade de assentos; c) distribuição frontal - boa interação; d) distribuição em U 

- alta interação 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 
Em uma cidade aberta, a ideia é permitir ao usuário que ele faça suas escolhas, decidindo 

se quer sentar ao sol ou à sombra, se quer olhar para o movimento ou se isolar, se quer ter 

interações ou ficar reservado para uma leitura. Ou seja, dar a ele alternativas de uso, creditando 

multifuncionalidade ao objeto, amplia a interação entre as pessoas e o construído (WHYTE, 

1980; SENNET, 2018). 

A polivalência é uma demanda da arquitetura, e ter clareza de que não existem respostas 

fechadas é um caminho assertivo para as tratativas dos espaços urbanos (HERTZBERGER, 

1999). “A rápida obsolescência de soluções demasiadamente específicas conduz não só à 

disfuncionalidade como também a uma grave falta de eficiência” (Ibidem, p. 146).  

Na investigação do grupo Project for Public Space, coordenado pelo urbanista Willian 

Whyte na década de 1970, identificou-se que espaços previamente não projetados para uso dos 

cidadãos estavam sendo apropriados, como bordas largas de jardins, base de pilares e degraus 

de escada, locais que passaram a ser apoio para sentar, se alimentar e pegar um sol (uma 

adaptação da função-base para múltiplas funções). Este fenômeno urbano foi uma surpresa para 

os arquitetos da época (WHYTE, 1980). “É preciso um trabalho real para criar um lugar ruim. 

As bordas devem ser feitas altas e volumosas; colocar barreiras; superfícies inclinadas. O 

dinheiro pode ser economizado se você não fizer isso [...]”22 (Ibidem, p. 29, tradução nossa). 

 
22 Texto em inglês: “It takes real work to create a lousy place. Ledges have to be made high and bulky; railings 
put in; surfaces canted. Money can be saved by not doing such thing […]” (WHYTE, 1980, p. 29). 
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Quer dizer, a já citada “arquitetura hostil” não apresenta aspectos positivos nos âmbitos social 

e econômico. 

Gehl (2013) define este tipo de assento como secundário, isto é, são elementos de função 

característica que também atendem à demanda de assento (Figura 10-a), como “pedestais, 

degraus, pedras, [...] monumentos, fontes ou o próprio chão” (Ibidem, p. 142). Já os assentos 

primários são aqueles em que a função principal é sentar, como os bancos e as cadeiras. 

Contudo, um desenho de mobiliário demasiado fechado e funcionalista traz efeitos 

psicológicos, como a sensação de que seria errado usar uma mesa para se sentar, ou seja, cria 

empecilhos no uso polivalente dos mobiliários (HERTZBERGER, 1999). Um desenho aberto 

é aquele que deixa a decisão de como usar para o usuário, como um banco largo que pode ser 

apropriado em ambos os lados (Figura 10-b) ou até como uma mesa. 

Os degraus são ótimos recursos de assento, pois criam ângulos de visão que permitem a 

inserção de palcos a céu aberto, além de variações para uso individual ou em grupo (com os 

patamares). Os cantos também são funcionais e as pessoas tendem a procurá-los, principalmente 

se apresentarem uma parede de ângulo reto para servir de encosto (WHYTE, 1980). Outro 

elemento de destaque é a circulação vertical realizada nos degraus, que até pode conflitar os 

usos, mas que permite identificar que as pessoas sabem dividir os espaços e, na maioria das 

vezes, respeitar a necessidade do outro (Figura 10-c). 

 
Figura 10 – Espaço para se sentar em espaço público, a praça – (a) as possibilidades de sentar (b) banco largo e 

sua ocupação; (c) o aspecto multifuncional do degrau 
 

 
Fonte: Gehl, 2013, p. 18; (a) Whyte, 1980; (b) Ibidem, p. 29; (c) Ibidem, p. 32. 

 
A cadeira é um recurso para o espaço urbano. A possibilidade de movimentá-la amplia 

as alternativas, permitindo decidir estar ao sol ou à sombra, em grupo ou isolado. Quando um 

assento individual é fixo, seu uso é rígido. “Esse é o problema com eles. A distância social é 

uma medida sutil, sempre em mudança, e a distância dos assentos fixos não muda, e é por isso 
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que raramente são muito adequadas para o uso de muitas pessoas”23 (WHYTE, 1980, p. 35, 

tradução nossa). No entanto, não se deve ignorar que um mobiliário solto aumenta as 

possibilidades de vandalismo. Ainda assim, existem casos a serem discutidos, como o exemplo 

dos Estados Unidos, que se propôs a dispor em espaços públicos de lazer (praças e parques) 

muitas cadeiras e arcar com a reposição periódica ao invés de gastar com guardas — o resultado 

foi uma maior apropriação das pessoas e baixa depredação (WHYTE, 1980). 

Apesar de haver uma dimensão específica para a altura do assento, presente na norma 

de acessibilidade brasileira, é possível também trabalhar com alguma liberdade dimensional 

para pensar na multifuncionalidade (ABNT, 2015). Nos estudos de Whyte (1980), foi percebido 

que os usuários do espaço urbano se acomodam em várias alturas diferentes, em alguns locais 

um pouco mais baixos e em outros mais altos, o que permite abranger diversos padrões 

antropométricos (crianças, idosos e pessoas de baixa estatura ou com outras características mais 

altas) e possibilitar usos além do sentar, como apoio de mesa. As bases do assento podem ser 

largas e permitir que as pessoas se sentem em ambos os lados (em torno de 92 centímetros) 

(Figura 10 - a), aumentando-se a disponibilidade de assentos e as interações sociais, apesar do 

fato de não ter encosto reduzir o conforto do usuário (WHYTE, 1980). Hertzberger (1999, p. 

148) reforça que os mobiliários devem ser projetados de forma que se possibilite a interação 

“[...] sempre que possível [...] especialmente para realçar e afirmar a identidade de seus 

usuários.”  

Mas, quantos bancos deve se considerar em uma praça? Whyte (1980) faz uma discussão 

sobre a temática e finaliza com a sugestão “A exigência finalmente estabelecida foi uma 

estimativa: 30,5 centímetros lineares de espaço para sentar para cada 2,8 metros quadrados de 

praça24.” (Ibidem, p. 39, tradução nossa). O número de lugares para sentar-se é alto, mas o autor 

finaliza destacando a importância de sentar e a sensibilidade do profissional de trabalhar com 

sua realidade, sempre ampliando as possibilidades.  

A mesa é outro elemento que faz parte do cotidiano das cidades. Tendo a função de 

apoio, pode acomodar alimentação, jogos, estudos e outras atividades, necessidades que são 

 
23 Texto em inglês: “That is the trouble with them. Social distance is a subtle measure, ever changing, and the 
distance of fixed seats do not change, which is why they are rarely quite right for anybody” (WHYTE, 1980, p. 
35). 
 
 
24  “The requirement finally settled on was a compromise: one linear foot of sitting space for every thirty square 

feet of plaza” (WHYTE, 1980, p. 39). 
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ampliadas dependendo dos equipamentos do entorno, como biblioteca, livraria, escola, café e 

quiosque, por exemplo (FREITAS, 2008).  

A pausa para se alimentar é um momento que requer o sentar e também um apoio. A 

mesa e o assento para café ao ar livre são opções aplicadas e bem aceitas em várias culturas 

pelo mundo, pois são opções para vivenciar a cidade. Um espaço de alimentação geralmente 

atrai muitas pessoas (GEHL, 2013; WHYTE, 1980).  

Mas o lazer no espaço público requer mais atrativos que assentos e mesas. Para instigar 

o encontro entre diferentes públicos, deve-se pensar nas necessidades e demandas de grupos 

específicos, como área infantil, para idosos e para prática de esportes.  

Sobre os brinquedos infantis no espaço público, no que tange à perspectiva técnica, eles 

devem ser diversos e agrupados, a fim de gerar um circuito de atividades para a criança e, ainda, 

considerar os acompanhantes (bancos, mesas e sombra). Quanto à segurança da usabilidade, 

demanda atenção a manutenção e os brinquedos aprovados pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro). No que se refere ao 

dimensionamento, é preciso levar em consideração o tamanho dos usuários e propor mobiliários 

com variações para atender diversas idades (FREITAS, 2008). No aspecto social, o playground 

é o local em que, nos períodos noturnos, famílias e crianças estão ausentes, podendo apresentar 

as formas mais negativas do uso público (a insegurança e a violência) (JACOBS, 2000). Os 

locais positivos “normalmente se situam em vizinhança de ruas movimentadas e seguras e onde 

prevalece nas calçadas um forte espírito de vida pública” (Ibidem, p. 86). 

Esporte é lazer, faz parte do espaço público e é uma atividade plural, pois é capaz de atrair 

variados públicos, como crianças, jovens, adultos e idosos. Equipamentos esportivos podem ser 

descritos como quadras, aparelhos de ginástica (academia ao ar livre) e pistas de caminhada, 

corrida e ciclismo, atividades que demandam a inserção de apoios, como banco, mesa e lixeira, 

e requerem o dimensionamento adequado a normas e dimensões oficiais. Sobre os materiais, 

também existem especificidades para a segurança dos usuários (FREITAS, 2008). 

Outra questão de destaque são as áreas de jogos incorporadas às mesas, como xadrez e 

cartas, um lazer público que cativa, em especial, os idosos (MASCARÓ J., 2008). As atividades 

para este grupo podem se tornar rotineiras e trazer benefícios que estão relacionados ao 

encontro: “A frequência e permanência [em] grupo consolidam laços de afetividade e 

companheirismo entre os idosos” (BALSAN, 2006, p. 40).  
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2.4.3.2.1 Mobiliário de abrigo 
 

Os abrigos são elementos cobertos, móveis ou fixos, permanentes ou efêmeros, dispostos 

na cidade com a atribuição de proteger as pessoas das condições climáticas (chuva, insolação, 

vento e outras) (SERRA, 2002). Em seu invólucro, pode ser espaço de descanso, reunião, 

alimentação, estudo, espera, comércio, serviço (público ou privado), exposição (feira, 

educação, cultura) e tantas outras atividades vitais ao cotidiano urbano (FREITAS, 2008).  

O mobiliário urbano de abrigo (figura 11), por ter atribuições diversas, deve contemplar 

elementos de assistência, como assento, mesa, apoio, palco, painel de comunicação e lixeira, 

que variam conforme a necessidade. Dentro desta categoria de abrigo, encontram-se os 

quiosques, espaços mais elaborados, com maior dimensão e vedações verticais, que “abrigam 

as bancas de revistas, as cigarreiras, as bombonières, cujos nomes variam conforme a função e 

a região [...]” (FREITAS, 2008, p. 165). 

 
 

Figura 11 – Mobiliários de abrigos - (a) Ponto de parada de ônibus; (b) Estrutura de bar; (c) Quiosque aberto; (d) 
Quiosque fechado 

 
Fonte: Serra, 2002; (a) Ibidem, p. 232; (b) Ibidem, p. 272; (c e d) Ibidem, p. 260. 

 

Estes espaços de abrigo se transformam também em locais de acolhimento para quem 

mora nas ruas, que, sem alternativa melhor, busca nestes ambientes públicos um espaço para se 

acomodar e dormir. Trata-se de um problema social que, infelizmente, é discutido com olhar 

negativo para o desabrigado (WHYTE, 1980; FILGUEIRAS, 2019). 
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2.4.3.2.2 Mobiliário de comunicação  

 

O mobiliário urbano de comunicação possui atribuições informativas, como regras de uso 

dos espaços (auxílio ao tráfego de modais), indicação de localização (nome de 

estabelecimentos, ruas, praças) e informativos históricos, educativos, culturais e publicitários. 

As formas para materializar a comunicação podem ser placas, painéis, totens, colunas 

informativas, entre outras (FREITAS, 2008). Para uma expressão mais clara e uma maior 

abrangência, são utilizadas as linguagens escrita e simbólica, além de variadas percepções 

sensoriais, como o sonoro e o tátil. Assim, o mobiliário de comunicação se torna um elemento 

inclusivo para crianças, analfabetos, estrangeiros e outros (ABNT, 2015).  

No contexto histórico, o mobiliário de comunicação teve início com a identificação de 

comércios e serviços por meio de pequenos painéis de madeira, que, em sua evolução, passaram 

a ter caráter publicitário e a se apresentar em estruturas complexas para obter destaque na 

cidade. Contudo, em grandes municípios (com regulamentos frágeis), tornaram-se elementos 

visualmente agressivos, tumultuando praças e calçadas no anseio de atrair os olhares. Os 

resultados são verdadeiras invasões nas ruas, com problemas de segurança aos transeuntes, o 

que demanda do poder público uma regulação (CARMONA, 1985; CREUS, 2002; 

REBOLLOS, 2004). 

O mobiliário urbano com atribuição publicitária foi idealizado na cidade de Paris, por 

volta de 1860, com a coluna publicitária. Mas foi depois de um século, em 1960, que se pensou 

em unir mais funções em um mesmo produto. Assim, o elemento de atendimento às 

necessidades públicas (abrigos, assentos, lixeiras, guarda-corpo etc.) tem agregada a 

incumbência de ser informativo, passando a apresentar o apelo de três funções: a primeira é a 

demanda por anúncio na escala humana (menor velocidade, maior nível de observação); a 

segunda é a social, dada a problemática de fixação de cartazes desorganizados no espaço 

público (poluição visual e depredação); por fim, a terceira é a econômica, pois os interessados 

na divulgação subsidiam o produto (relação ganha-ganha) (ARAÚJO, 2008). 

Apesar das contrapartidas entre o público e o privado, no que diz respeito ao mobiliário 

urbano e a publicidade, é preciso haver ressalvas e regras, tendo em vista que os interesses de 

cada grupo podem ser divergentes (ARAÚJO, 2008). Sem controle, corre-se o risco de poluição 

visual, que Lamas (1992, p. 108) chama de “conjunto de elementos <parasitários>. Que nas 

sociedades de consumo invadem e se colam às estruturas edificadas [...]”. 

Um fator preponderante na qualidade da paisagem urbana é a inclusão dessas regras no 

plano de ordenamento das cidades. Exemplos disso são o cabeamento subterrâneo ou a inserção 
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de postes e placas fora do fluxo dos pedestres (figura 12 - a) e a identificação de lojas com 

comunicação padronizada (figura 12-b). No Brasil, uma das principais causas para a desordem 

(figura 12-c) é a variedade de responsáveis pelo espaço urbano e uma quase ausência de 

coordenação entre os agentes, como a possibilidade de locar equipamentos sem cuidado com a 

fluidez na calçada (JOHN; REIS, 2010). 
 

Figura 12 – Elementos urbanos (a) ordenados - calçada sem interrupções por postes, placas ou outros; (b) 
Comunicação em fachada padronizada - clareza na paisagem urbana; (c) desordenados com mobiliários de 
agentes diversos que ocupam a calçada, na foto: correio, companhia de telefonia, postes elétricos, placas de 

trânsito e ponto de parada 

 
Fonte: (a) Gehl, 2013, p. 76; (b) Gehl, 2013, p. 124; (c) John; Reis, 2010, p.190. 

 
O caos formado pelo excesso de mobiliários urbanos nos espaços públicos interfere na 

qualidade ambiental, mais precisamente na falta de legibilidade causada pelo acúmulo de 

informação e também por problemas gerados na circulação (acessibilidade) (REBOLLOS, 

2004). 

 O atendimento a norma de acessibilidade NBR 9050 (ABNT, 2020) mitigaria este 

problema tendo em vista que se propõe a organização dos espaços de circulação de pedestre em 

faixas, sendo a ‘faixa livre’ de uso exclusivo do pedestre aquela destinada a circulação e a ‘faixa 

de serviço’ permite dispor de vegetação, poste de iluminação, sinalizações de trânsito, 

mobiliários urbanos e as rampas de acesso.  

 
2.4.3.2.3 Mobiliário de iluminação  
 

A iluminação artificial no espaço público tem funções que podem ser descritas como 

sociais (interação e segurança), econômicas (comunicação e publicidade), culturais (com 

destaque para áreas históricas, monumentos e patrimônios) ou ainda estéticas, com iluminação 

cênica na vegetação e nos edifícios ou outros elementos (MASCARÓ, 2006). 

Na década de 1960, a iluminação urbana era voltada para os veículos, de tal forma que 

não existia uma preocupação com os resultados para os pedestres e, assim, ocorriam “problemas 

de poluição luminosa e sombras indesejáveis projetadas sobre as calçadas [...]” (MASCARÓ, 

2006, p. 22). Sobretudo na iluminação viária, essa falta de preocupação ainda é recorrente, 

todavia a iluminação de espaços públicos, como caminhos, praças e parques, deve ser baseada 
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na percepção humana, pois é preciso que essa condicionante faça parte do planejamento e do 

desenho urbano (Ibidem). 

As praças são espaços nos quais a iluminação artificial deve ser feita com acuidade 

técnica, levando em conta a quantidade e a qualidade dos equipamentos, conforme 

recomendações padronizadas para atender à funcionalidade de cada área pública. O Guide to 

the Lighting of Urban Areas (CIE 136-2000), do ano 2000, desenvolvido pela International 

Commission on Illumination (CIE), é um documento que apresenta recomendações e normas 

para áreas públicas, com foco nas funcionalidades inerentes às cidades e padrões amplamente 

utilizados (CIE, 2020). No Brasil, a aprovação de obras públicas está condicionada ao 

atendimento de bases normativas, conforme descreve a Lei nº 4.150/1962. Dentre as normas 

nacionais, têm-se a ABNT NBR 5101/2018, que trata das questões de iluminação pública, e a 

NBR 15129/2012, que especifica as luminárias para a iluminação pública (ABNT, 2020). 

A iluminação artificial, quando em excesso, traz ofuscamento e desconforto para os 

usuários dos espaços e impacta também na vegetação presente no local, com interferência em 

seu ciclo de vida, formação de folhas, texturas, pigmentos, entre outros fatores. Contudo, as 

novas tecnologias podem atenuar esses impactos, o que requer atenção para essas problemáticas 

(MASCARÓ L., 2008). 

O equipamento de iluminação pública apresenta considerável gasto de energia elétrica 

e, por isso, os avanços tecnológicos apontam opções para mitigar essa questão, como o uso de 

energia fotovoltaica. Ainda nesta linha de economia de energia, vale ressaltar que locais bem 

iluminados instigam as pessoas ao uso de modais que não emitem dióxido de carbono (CO2), 

como caminhada e ciclismo (RAYNHAM, 2007).  

Nas cidades que buscam o título de smart city (cidade inteligente), a iluminação pública 

tende a fazer parte do portfólio de ações por ser um mobiliário de fácil interação no 

planejamento urbano com a conectividade e, por permitir alta tecnologia, oportuniza a redução 

do consumo de energia (e até produção). Logo, tem-se a polivalência deste equipamento com a 

função básica de iluminação e a possibilidade de abrigar câmeras de vigilância, sensores de 

umidade e poluição, placas fotovoltaicas para coleta de energia solar e outras funcionalidades. 

Existem ainda possibilidades mais inovadoras, como agregar na luminária a função de abrigo 

durante o dia (chuva e sol) e à noite, além de iluminação noturna e climatização (como a 
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sunflower umbrela25, do Laboratory for Visionary Architecture (LAVA)) (SANSEVERINO et 

al., 2015). 

Dos fatores humanos que permeiam a iluminação pública, é possível destacar algumas 

questões que são interdependentes, como o movimento seguro (mobilidade peatonal), a 

orientação visual (iluminação na sinalização e pontos de referência), o conforto visual (ausência 

de reflexos e amenidade), o reconhecimento facial e a sensação de segurança (RAYNHAM, 

2007) 

Sobre o reconhecimento facial em espaços públicos, é preciso visitar os estudos de 

Edward Hall (1990) acerca das categorias de aproximação íntima, pessoal, social e pública, em 

que os limites de aceitação para a chegada do outro dependem da distância entre as pessoas e 

dos aspectos culturais. Um intervalo de menos de três metros entre “estranhos” se torna 

incômodo se não for possível reconhecimento e, com isso, surge a questão da iluminação 

adequada e necessária para a identificação facial (RAYNHAM, 2007).   

Existem muitas discussões sobre iluminação e segurança, mas a essência está na visão, 

pois é preciso que os espaços e as pessoas sejam visíveis para que sejam seguros (MASCARÓ, 

2006). Esta é a discussão jacobsiana do ponto de vista da necessidade técnica: para que os 

“olhos da rua” sejam efetivos, principalmente no período noturno, é necessária a iluminação 

artificial.  

Raynham (2007) identificou que quanto mais luz artificial, maior a sensação de segurança 

observada nos transeuntes, já que ela reduz a impressão de se estar suscetível à criminalidade 

(apesar deste tipo de evento permear vários outros fatores). Contudo, “[...] uma das explicações 

plausíveis era que a boa iluminação reduzia o medo do crime e, portanto, mais pessoas usavam 

as ruas à noite, dificultando a prática de crimes sem serem observados”26 (Ibidem, p. 5, tradução 

nossa). 

Por fim, a iluminação pública é também ferramenta para a iconografia urbana. Opta-se 

por iluminar (dia e noite) edifícios históricos e pontos de destaque, como rio, prédios ou 

esculturas, e, com isso, destaca-se a identidade da cidade (RAYNHAM, 2007). 

 
 
 

 
25 O mobiliário urbano denominado “sunflower umbrela” se trata de um abrigo, como um guarda-chuva gigante, 
mas desenhado com base na flor girassol, pois se movimentam com o sol e assim conferem uma sombra constante 
e também o armazenamento de energia que é liberada no período noturno quando a temperatura fica baixa.  
26 Texto em inglês: “[…] one of the plausible explanations was that good lighting reduced the fear of crime and 
so more people used the streets at night, thus making it harder to commit a crime unobserved” (RAYNHAM, 
2007, p. 5).   
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2.4.4 Conforto ambiental no cotidiano da cidade 
 

O conforto ambiental é condicionante fundamental para a movimentação no espaço 

público — uma caminhada urbana pode ser feita por prazer ou por obrigação, dependendo do 

clima. Um macroclima é relacionado com a região, enquanto o clima local se refere à cidade e 

o microclima é aquele que acontece em pequenos espaços, com interferência dos demais climas, 

mas com demandas específicas relacionadas ao entorno construído (revestimentos, vegetações, 

fechamentos e outros) (GEHL, 2013). “Na escala construtiva, os projetos têm sido 

cuidadosamente adaptados às condições climáticas locais, para reduzir influências 

inconvenientes e explorar os aspectos mais desejáveis do clima” (Ibidem, p. 171).  

O desenho urbano de praças segue esse mesmo compromisso de adequação aos aspectos 

climáticos, apresentando propostas distintas de acordo com o local, sendo as praças secas (com 

muito revestimento e pouca vegetação) uma opção em clima seco, as praças úmidas (maior área 

de cobertura vegetal) “adequadas aos climas tropicais e subtropicais úmidos. [E por fim,] as 

praças mistas, que correspondem ao clima subtropical úmido [...] são as parcialmente 

pavimentadas” (MASCARÓ L., 2008, p. 178).   

A ambiência urbana recebe uma influência positiva quando o espaço urbano possui 

vegetação, o que permite orientar o microclima por meio de sombreamento (interferência na 

temperatura e na umidade do ar), direcionamento dos ventos, bloqueio ou redução dos ruídos 

sonoros e pode, ainda, influenciar na qualidade do ar (MASCARÓ L.; MASCARÓ J., 2002). 

Deve-se correlacionar a inserção de árvores ao espaço de sentar para maximizar o 

potencial de bem-estar. As árvores podem criar um microclima útil em dias de sol e muito 

vento, além da sensação de conforto visual (contemplação) e abrigo. Apesar disso, constata-se 

que em algumas praças as árvores são dispostas de forma isolada, por vezes com jardineiras e 

outros elementos que até criam impedimento na aproximação delas (WHYTE, 1980).  

É possível ampliar as possibilidades de apropriação do espaço público com a presença de 

árvores, pois elas elevam a sensação de pertencimento quando são fontes de alimentação 

(frutíferas), apoio medicinal, abrigo de animais (pássaros e outros) e ponto de contemplação, 

também melhorando a paisagem visual do local. Mas isso não exclui os demais volumes 

vegetais de produzirem qualidades urbanas, uma vez que cada vegetação pode instigar 

diferentes sentidos humanos — visão, olfato, tato, audição e paladar (MASCARÓ L.; 

MASCARÓ J., 2002). 

Dada a importância dos estratos vegetais, eles podem alterar a percepção dos usuários 

(aberto, fechado, alto, baixo) dependendo de sua composição entre alturas, volumes e 
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espaçamentos. Outra questão são as possibilidades de presença de animais silvestres (como 

pássaros), que contribuem para acentuar os aspectos sensoriais positivos de quem permanece 

nestes locais (LIRA FILHO, 2002). 

A iluminação natural é um dos elementos que também impacta no conforto ambiental por 

se traduzir na visão humana com variados efeitos sensoriais e, por conseguinte, psicológicos. 

Sentir o sol aproxima o urbanita da natureza, e a praça é um lugar que convida para essa 

experiência sensorial, que pode ser positiva ou negativa. Um equilíbrio entre luz e sombra é um 

recurso do desenho urbano, o qual deve ser equacionado conforme o clima local (MASCARÓ 

L., 2008). 

Uma questão problemática nas cidades é a poluição luminosa decorrente da reflexão da 

luz solar em superfícies muito lisas, polidas, brilhantes ou côncavas. Os resultados negativos 

são os mais diversos, com patrimônios danificados, feixes de luz que invadem os espaços 

internos de outras edificações e ofuscamentos de transeuntes (MASCARÓ, 2006).  

Os edifícios são criados sem uma preocupação com seus efeitos no espaço urbano, 

principalmente os arranha-céus, que impactam em sombra, reflexão de luz e até em correntes 

de ventos que refletem nos espaços públicos (WHYTE, 1980). 

Outro ponto de conforto ambiental urbano se refere ao ruído, que em grandes cidades, 

sobretudo em razão dos automóveis, pode chegar a níveis inaceitáveis para a saúde humana. 

Dependendo do tipo de revestimento do piso (paralelepípedo e pedra), essa condição ruidosa é 

ampliada (MASCARÓ L., 2008). Quando se tratam de praças, “a intensidade sonora é menor 

que nas ruas. Nas praças úmidas, com vegetação, as ondas sonoras [são] absorvidas pelos 

espaços verdes” (Ibidem, p. 57). 

 Ainda no aspecto sonoro, em uma conversa, o volume da voz pode variar de acordo com 

a cultura — americanos costumam falar mais alto que ingleses, por exemplo. Não obstante, 

para todas as identidades, a conversação requer um nível de aproximação em que a fala seja 

audível, com condições ambientais de ruído que não interfiram nesse diálogo. Mas é no 

ambiente urbano que isso se torna crítico (HALL, 1990). 

As atividades realizadas no espaço público, especialmente nas praças, estão atreladas a 

restrições definidas pelo poder público com as regras locais, que devem considerar o uso dos 

espaços de forma justa por todos os cidadãos. Contudo, a liberdade de um não pode interferir 

na do outro, como no caso do limite sonoro, em que algumas atividades (explanação religiosa, 

comício, apresentação musical) podem ser incômodas para quem compartilha o espaço 

(WHYTE, 1980). Para mitigar os efeitos de uma incursão ruidosa, é possível utilizar técnicas 

de acústica que envolvem a forma e os materiais de absorção das ondas sonoras, como as 
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plantas: “[...] O desenho adequado da vegetação pode reduzir a contaminação sonora, sendo 

solução correta uma cobertura densa com diferentes níveis de alturas [...]” (MASCARÓ L., 

2008, p. 52). 

 
2.4.5 A rua e sua relação com o espaço público de lazer 
 

A rua é o lugar que gera insegurança na maior parte da população. Em contraste com a 

casa, o espaço público é o lugar em que se expressa a sensação de violência e criminalidade, 

onde o desconhecido é uma constante (DAMATTA, 1997). Na mesma linha de percepção, 

Hertzberger (1999, p. 48) constata que na rua “há um sentimento crescente de que o mundo 

para além de nossa porta é um mundo hostil, de vandalismo e agressão, onde nos sentimos 

ameaçados, nunca em casa”. Mas o autor acrescenta que este é um ponto de vista que deve ser 

considerado pelo planejamento urbano, no sentido de criar elementos para a mudança desta 

percepção. É preciso pensar uma rua para todos, pública, como sua designação legal, “[...] um 

lugar onde o contato social [...] pode ser estabelecido como uma sala de estar comunitária” 

(Ibidem). Esta é uma tarefa que transcende o aspecto técnico — são os envolvidos no desenho 

da cidade (incluindo os locais) que podem trabalhar para viabilizar este cenário, onde quer que 

ele se expresse. 

Uma forma de projetar a rua instigando a sociabilidade é pensar nela para além da 

função de circulação, com verdadeiras áreas de convivência e um lugar de permanência, não 

apenas de passagem. São nas ruas (calçadas) e nas praças que o diálogo e a pluralidade criam 

forma. Todavia, espaços que promovem a conexão social envolvem aspectos que sobrepujam a 

dimensão e a forma, tendo a ver também com a relação do entorno, com as amenidades e as 

atividades que convidam à estada (HERTZBERGER, 1999). Uma das maneiras de aproximar 

as pessoas da rua (do espaço público) é a mundialmente conhecida atividade comercial, com 

venda de produtos alimentícios, vestimentas e utensílios (WHYTE, 1980), perspectiva que vai 

ao encontro do valor de troca. Outro modo de aproximar as pessoas é instigar o valor de uso 

com atividades artísticas e culturais (teatro, música, eventos), de esporte e demais formas de 

lazer. A presença dessas ações induz o citadino ao deslocamento até esses pontos e, quando as 

amenidades do entorno convidam, ele permanece ali. 

Os incentivos presentes em uma caminhada podem levar o urbanita a uma passagem 

rápida ou a uma parada (e, assim, a usufruir a cidade). O que conduz à permanência são os 

objetivos que levam o cidadão ao deslocamento e as possibilidades do percurso — este trajeto 

de um ponto a outro pode ser carregado de provocações ou monótono; quanto mais ativo, mais 



100 
 

os estímulos sensoriais são aflorados. “Cabeças voltam-se para os lados, os pedestres viram-se 

e param para ver tudo, ou cumprimentar ou falar com alguém” (GEHL, 2013, p. 120).  

Por esta razão, o elemento principal em um desenho de praça é a via. Com uma conexão 

direta com o espaço, apresenta-se como elemento crítico no projeto. Uma boa praça sempre terá 

esquinas, pois amplia as conexões com a rua e as alternativas de direções dos transeuntes, logo, 

as relações livres e abertas entre a praça e a rua se refletem no seu sucesso social (WHYTE, 

1980).  

Um parque ou praça fechado é aquele que não se relaciona com a rua, pois possui cercas, 

muros ou barreiras. Geralmente, é um lugar que não se pode ver, inclusive por estar muito alto 

ou baixo em relação à rua, fora da altura dos olhos. As barreiras são psicológicas e físicas. É 

preciso ver e ter facilidade de fluxo para que o local público seja utilizado, do contrário, torna-

se espaço de atividades ilícitas, um local de perigo. Quanto mais aberto for o espaço público, 

maior será a interação social presente nele (WHYTE, 1980). 

Uma questão recorrente no desenho de caminhos em praças e espaços públicos é a 

observação dos trajetos realizados. As pessoas deixam trilhas do que consideram a passagem 

adequada para circular, o que é mundialmente comum, buscar o caminho natural que economiza 

energia — “[...] evitam desvios, obstáculos, escadas e degraus e preferem linhas retas para ir a 

algum lugar” (GEHL, 2013, p. 127).  

Em projetos novos também é possível identificar os principais trajetos, pois se traça o 

fluxo com a conexão entre pontos de interesse no lugar e seu entorno. Desta forma, o caminho 

correto sempre será o mais curto e fácil.  

Este deslocamento a pé envolve ainda a distância a ser percorrida para chegar ao destino. 

Estudos revelam que existem medidas aceitáveis, entre 400 metros e 800 metros, mas não se 

pode deixar de considerar as variações humanas, em que um percurso de 50 metros já pode ser 

demasiado, como para idosos, crianças e pessoas com limitações físicas, enquanto que, para 

outros, como jovens e atletas, 2 mil metros são percorridos com tranquilidade (GEHL, 2013; 

FARR, 2011). Entretanto, a caminhada é também um desafio para todos os perfis, com as 

inúmeras barreiras presentes nos espaços públicos, que vão desde um piso irregular (com 

desnível e/ou com buracos), um mobiliário urbano que impede a mobilidade, uma iluminação 

ineficiente, um acesso de garagem ou até mesmo um estacionamento de veículos e/ou caçamba 

de entulho no caminho (GEHL, 2013). 

Outra questão do trajeto é considerar que em locais de passeio a quebra de monotonia 

se faz com percursos curvos, curtos e de larguras diversas. Com essas alterações na percepção, 

chama-se a atenção do transeunte para a paisagem que o cerca (CULLEN, 1983; MASCARÓ 
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J., 2008). “Uma rua que se prolonga à nossa frente sempre em linha reta tem um impacto 

relativamente pequeno, porque o panorama inicial é rapidamente assimilado, tornando-se 

monótono. O cérebro humano reage ao contraste [...]” (CULLEN, 1983, p. 11). Contudo, é 

preciso considerar a necessidade individual, pois uma pessoa pode precisar de mais velocidade, 

assim, um projeto adequado é aquele que atende ao maior número de conveniências, conforme 

o exemplo da figura 13 (MASCARÓ J., 2008; GEHL, 2013).  

 
Figura 13 – Circulação de lazer e serviço. 

 
Fonte: Adaptado pela autora de Mascaró J., 2008, p. 88. 

 

As condicionantes ambientais são imprescindíveis em qualquer projeto e, quando se 

tratam de vias para pedestres, é preciso retomar a discussão da vegetação, por ser um elemento 

que contribui para o conforto visual e estético e, ainda, possibilita criar um microclima no 

caminho, com abrigo de sol e ventos. Outro aspecto relevante é a topografia local, que deve ser 

respeitada e conduzir para um desenho acessível (universal), com inclinação de acordo com as 

normas vigentes. Por fim, as condicionantes ambientais no desenho urbano de vias se 

relacionam com um complexo enredo entre a natureza e o espaço construído, visto que o que 

se almeja é o equilíbrio entre elas (MASCARÓ J., 2008). 

Um desenho urbano que leva em consideração o meio ambiente e a pessoa traduz um 

urbanismo inteligente. O deslocamento das pessoas está diretamente relacionando às práticas 

urbanas sustentáveis (sua relação com o lugar e redução no gasto de energia) (FARR, 2011). O 

urbanista Douglas Farr descreve dez princípios para um crescimento urbano sustentável e, entre 

eles, alguns envolvem os cidadãos e os espaços públicos: “[...] 2. Crie bairros nos quais se possa 

caminhar. 3. Estimule a colaboração da comunidade e dos envolvidos. 4. Promova lugares 

diferentes e interessantes com um forte senso de lugar. [...] 6. Misture o uso do solo. [...] 9. 

Reforce e direcione a urbanização para comunidades existentes” (Ibidem, p. 16). Estes 
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princípios reforçam as discussões de vários técnicos do urbanismo, de que o desenho urbano 

coerente é aquele que leva em consideração as pessoas e o local (sociedade e ambiente) para a 

concepção do construído. 

Assim, a cidade viva é aquela em que as ruas são ativas, envolventes e nas quais 

circulam muitas pessoas. “As ruas e suas calçadas, principais locais públicos de uma cidade, 

são seus órgãos vitais. Ao pensar numa cidade, o que lhe vem à cabeça? Suas ruas” (JACOBS, 

2000, p. 29).  

Primeira representante dos espaços públicos, a rua é elemento urbano que pode ser 

negativo ou positivo para os aspectos de apropriação (no sentido da fruição). Quando a rua é 

vista pelo pedestre como uma ‘barreira’, que impede circulação e gera insegurança física e 

psicológica, é desfavorável às conexões urbanas. Porém, quando é vista como ‘caminho’, 

fazendo ligação entre pontos, trazendo conforto e sendo estimulante sensorial, passa a ser objeto 

essencial para a promoção dos vínculos urbanos.  

 
2.4.6 Escala humana no concebido  
 

Após as discussões apresentadas, é notório que o planejamento e o desenho urbano 

podem conduzir os projetos para espaços que convidam ou que repelem (permanência, 

convivência e relação). Em síntese, no planejamento urbano os assuntos sobre uso do solo e 

mobilidade são os que se destacam por estarem atreladas as possibilidades de uso dos espaços 

público, pois para estar em determinado local é preciso motivações para ir e acesso. No que 

tange ao desenho urbano, as possibilidades no ato de projetar para “convidar” estão relacionadas 

a espaços sem barreiras, pequenas distâncias, velocidade lenta, disposições ao nível dos olhos 

humanos, assento frente a frente e amenidades de conforto (térmico, acústico e luminoso). 

As condicionantes, em conjunto com os usuários, salientam as questões culturais locais, 

que se traduzem em diferentes perspectivas na usabilidade dos espaços (GEHL, 2013). O 

antropólogo Edward Hall (1990) apresenta uma teoria amplamente reconhecida, que 

denominou proxêmica, para tratar “as observações e teorias inter-relacionais do uso do espaço 

pelo homem como uma elaboração especializada da cultura”27 (Ibidem, p. 2, tradução nossa), 

ou seja, ela trata da distância de “segurança” entre as pessoas e os objetos e, ainda, da variação 

cultural.  

 

27 Texto em inglês: “Proxemics is the term I have coined for the interrelated observations and theories of man's 
use of space as a specialized elaboration of culture” (HALL, 1990, p. 2).  
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A teoria proxêmica agrupa as relações interindividuais, que, na cultura americana, são 

representadas em quatro zonas, denominadas distâncias íntimas, pessoal, social e pública 

(HALL, 1990). A distância íntima é aquela em que o outro está tão próximo que se sente a 

respiração dele (luta, sexo, reconforto), algo entre 15 centímetros e 40 centímetros no modo 

longínquo; a distância pessoal, por sua vez, é considerada o limite do alcance físico em relação 

a outrem, “a esta distância, pode-se segurar ou pegar na outra pessoa.”28 (Ibidem, p. 140, 

tradução nossa), entre 75 centímetros e 1,25 metro no modo longínquo; a distância social não 

possibilita o toque do outro, mas permite a fala normal, com uma distância de 1,20 metro a 2,10 

metros no modo próximo — neste grupo, o modo distante fica entre 2,10 metros e 3,60 metros, 

porém, neste espaço, uma conversa social é algo cansativo e incômodo — “a disposição dos 

assentos costas contra costas é uma boa solução para a falta de espaço [em locais que se objetiva 

a individualidade], porque permite que duas pessoas se isole uma da outra, se for a intenção”29 

(Ibidem, p. 123, tradução nossa); por fim, a distância pública é a da observação, quando se vê 

o outro de corpo inteiro e a comunicação verbal é limitada (requer levantar a voz) — aqui, a 

distância do modo próximo está entre 3,60 metros e 7,5 metros, mas no modo distante, de 9 

metros, não se percebem mais as feições do rosto. Estas relações de proximidade envolvem 

todos os sentidos e propõem o entendimento da relação entre as pessoas e seus níveis de 

aceitação do outro, elemento significativo no urbanismo. 

O urbanista Jan Gehl traz a teoria proxêmica de Hall para os espaços públicos no 

segundo capítulo de seu livro “Cidade para Pessoas”. Ele trata do assunto no âmbito da escala 

humana, ou seja, a produção dos espaços deve acontecer ao nível dos olhos e, assim, acessar os 

sentidos. O debate da temática acontece com três olhares: os sentidos e a escala (conexões 

sensoriais possíveis - visão); os sentidos e a comunicação (natureza do contato - tato, olfato); e 

a escala fragmentada (escala humana versus escala do carro).  

 O primeiro entrelaçamento desta temática escala humana na cidade vem da teoria de 

“olhos da rua”, de Jacobs (2000). Este conceito, sobre o qual já foi falado nesta pesquisa, trata 

do respeito às proporções e às necessidades do ser humano, que é a essência da escala humana 

— os aspectos sensoriais ao “nível dos olhos”, aos quais a pessoa tem acesso. 

 
28 Texto em inglês: “At this distance, one can hold or grasp the other person”. (HALL, 1990, p. 119). 

29 Texto em inglês: “The back-to-back seating arrangement is an appropriate solution to minimum space 
because it is possible for two people to stay uninvolved if that is their desire.” (HALL, 1990, p. 123). 
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  Mas, afinal, o que se busca no espaço público de lazer é “a vida na rua, [que] não nasce 

de um dom ou de um talento desconhecido deste ou daquele tipo de população. Só surge quando 

existem as oportunidades concretas, tangíveis, de que necessita” (Ibidem, p. 75, grifo nosso). 

Um estudo do concebido (aspectos do construído no espaço público) não basta para o 

entendimento de um fenômeno urbano. É preciso captar as complexidades das cidades com seus 

grupos de usuários e suas realidades: o vivido (as representações) e o concebido (o material) 

devem ser conhecidos em suas bases históricas, e assim entrelaçados para que se compreenda, 

mesmo que com limitações, uma percepção urbana. Lefebvre (2001, p. 52) destaca esta 

discussão no seguinte trecho: 

 
[...] A cidade é obra a ser associada mais com a obra de arte do que com o 
simples produto material. Se há uma produção da cidade, e das relações sociais 
na cidade, é uma produção e reprodução de seres humanos por seres humanos, 
mais do que uma produção de objetos. A cidade tem uma história; ela é a obra 
de uma história, isto é, de pessoas e de grupos bem determinados que realizam 
essa obra nas condições históricas. As condições, que simultaneamente 
permitem e limitam as possibilidades, não são suficientes para explicar aquilo 
que nasce delas, nelas, através delas. 

 

2.4.7 Avaliação do concebido: aspectos do espaço público de uso comum 

 
A qualidade urbana está relacionada às práticas sociais, com o ser humano sendo o 

protagonista das cidades. Para entender essas relações entre a pessoa e o construído, é possível 

utilizar alguns critérios avaliativos. Segundo Gehl (2013), a avaliação é exponencialmente mais 

positiva quanto mais se aproxima da escala humana, de uma “cidade ao nível dos olhos”.  

Aqui, são propostos três modelos de avaliação do construído que consideram as relações 

humanas em sua estrutura. O primeiro é o de Gordon Cullen, de 1960; o segundo, são os 12 

princípios de Jan Gehl e seus parceiros, apresentados em 2006; e, por fim, um modelo de 2016, 

defendido por Mariana Maciel. 

O sistema de avaliação desenvolvido pelo arquiteto Gordon Cullen é um modelo 

baseado em sequenciamento visual, que “por sua simplicidade e objetividade é uma das 

propostas mais difundidas como instrumento de avaliação dos espaços urbanos [...]” (ADAM, 

2008, p. 63).  

A abordagem do modelo de Cullen tem foco no aspecto visual. Para ele, a visão tem o 

poder de acessar as percepções humanas vivenciadas no meio ambiente e, nesta linha, os 

aspectos da estética podem repercutir na estruturação afetiva dos indivíduos. Seu modelo 

apresenta três parâmetros (regras do jogo): a ótica, o local e o conteúdo. Sobre a ótica, o autor 
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trata a visão serial, que são as imagens (pontos de vista) formadas ao longo de um percurso, no 

qual se destacam os seus contrastes, que têm “grande impacto visual e dão vida ao percurso 

[...]” (Ibidem, p. 19). O segundo parâmetro é o local, referente à apropriação do espaço. Para o 

autor, a ocupação do indivíduo no espaço se dá por relações (território, viscosidade, enclaves, 

recinto, ponto focal, unidades urbanas) e pelo sentido de posição/localização (aqui, por cima, 

por baixo, fora, encerrado, exposto, além). Por fim, o terceiro e último parâmetro é o conteúdo, 

também denominado por ele de categorias da paisagem, relativo aos elementos construídos 

(cidade, distrito, escala). Mas o autor acrescenta ainda o que chama de quarta seção, 

complementando-a com uma discussão sobre elementos e suas funções (estruturas, guardas, 

gradeamentos, degraus e outros) (CULLEN, 1983). 

No modelo de Cullen, o que se destaca é sua contribuição com a visão serial. “Mesmo 

com o passar do tempo, a proposta serial de apreciação da paisagem permanece significativa e 

estimulante, especialmente por sua exaltação estética às emoções e à afetividade [...]” (ADAM, 

2008, p. 63). 

 O segundo modelo de avaliação foi publicado pela primeira vez em 2006, no livro “New 

City Life”, no qual os urbanistas Jan Gehl, Lars Gemzøe, Sia Karnaes e Britt Sóndergaard 

definiram 12 critérios para a avaliação do espaço público (Twelve Quality Criteria). Trata-se 

de um sistema organizado em três grupos principais: a proteção, o conforto e o prazer. De 

acordo com Gehl (2013, p. 238), um projeto que considera um alinhamento geral com estes 

parâmetros é encontrado nos “melhores e mais funcionais espaços urbanos do mundo”.  

Tais critérios são “uma ferramenta para pesquisar como os espaços públicos são 

vivenciados por seus usuários. Mais especificamente, é usado para avaliar se as diferentes 

características de um espaço público são protetoras, confortáveis e agradáveis para as pessoas 

que ali passam” (GEHL ARCHITECTS, 2021, n.p., tradução nossa)30. Na figura 14 é possível 

observar os três agrupamentos e seus desdobramentos. O primeiro é a proteção, que inclui as 

questões de mobilidade (segurança no trânsito), insegurança pessoal (violência e crime) e 

intempéries (desconfortos); o segundo é o conforto, sobre o qual os autores apresentam seis 

subdivisões: acessibilidade para o pedestre, possibilidades de permanecer em pé ou sentado, 

pontos de interesse visual, condições para conversa (controle de ruídos) e disponibilidade para 

atividades esportivas e interativas; por fim, o terceiro critério é o prazer, no qual as subdivisões 

 
30 Texto em inglês: “[…] is a tool for researching how public spaces are experienced by their users. More 
specifically, it’s used to evaluate whether different features of a public space are protective, comfortable, and 
enjoyable for people spending time there”. (GELH ARCHITECTS, 2021, n.p.) 
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incluem a aplicação da escala humana, de sensações positivas com os aspectos naturais e 

construídos (GEHL ARCHITECTS, 2021). 

 
Figura 14 – Doze critérios para determinar a qualidade do espaço público 

 
Fonte: Gehl, Gemzøe, Karnaes, e Sóndergaard, 2006 apud Gehl, 2013. 

 

Dentro desta perspectiva de um construído que considera os usuários e a escala humana, 

tem-se o estudo de Maciel (2016), que apresenta um modelo de Lista de Verificação para 

Avaliação de Praça (LIVAP). A autora correlacionou 14 modelos e, entre eles, incluiu o padrão 

citado por Gehl (2013). O resultado foi uma lista de verificação, testada e validada, que, por 

fim, apresentou cinco categorias: proteção, estrutura, usos, estética e identidade. 
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Na versão final do modelo LIVAP, as cinco categorias apresentam algumas questões 

correlatas ao modelo dos estudiosos da Gehl Architects (2021), mas o superam, pois têm 

aprofundado detalhamento e embasamento teórico denso, entrelaçando a ele outros 13 

procedimentos. Ainda sobre a LIVAP, observa-se, na figura 15 - b, que os atributos estão dentro 

de indicadores, que fazem parte das cinco categorias — cada atributo está em formato de 

pergunta e a avaliação é feita em um modelo ponderado, com um campo para observação (figura 

15 - a). Sobre as cinco categorias, na parte de proteção, inclui-se a avaliação do trânsito no 

entorno imediato, o crime e a violência, além de considerar a parte de manutenção do local e, 

ainda, aspectos de experiências sensoriais desagradáveis. No item estética, a autora aborda as 

sensações visuais e a escala humana. Já em uso, a estrutura de avaliação foi organizada entre 

flexibilidade de usos, sentar-se, observar, fazer atividade física e comércio. No descritivo de 

identidade, foram elencadas as seguintes temáticas: programas/eventos comunitários e artistas 

de rua. E então, na última categoria, estrutura, são destacadas permeabilidade, legibilidade e 

acessibilidade (MACIEL, 2016). 
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Figura 15 – Recorte do modelo LIVAP. Em razão da extensão do modelo, a imagem do todo se apresenta sem 
resolução para leitura das perguntas. Opta-se, assim, por destacar um indicador para esclarecer como funciona a 
avaliação dentro da estrutura - (a) Ampliação do indicador de “flexibilidade de usos”, que faz parte da categoria 

“uso” e possui cinco atributos em forma de perguntas; (b) Recorte da parte que inclui as cinco categorias, 15 
indicadores e 115 atributos (tem o intuito de ilustrar a estrutura) 

 
Fonte: Maciel, 2016, p. 121 - adaptado pela autora. 

Após esta discussão sobre modelos avaliativos do construído, que levam em conta a 

escala humana, tem-se no proposto por Maciel (2016) uma estrutura sistêmica e com maior 

estruturação das informações. Para uma discussão do concebido lefebvriano, que leva em conta 

as questões técnicas do projeto, este modelo de avaliação conduz para uma percepção 

ampliada31.  

 
31 O modelo LIVAP (Lista de Verificação para Avaliação de Praça) de Maciel (2016) será utilizado para embasar 
a análise do concebido no capítulo 5, assim optou-se por descrevê-lo em mais detalhes na seção 5 onde se 
apresenta os desdobramentos de sua estrutura e se discute os entrelaçamentos teóricos.  
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3 TRANSFORMAÇÕES NO ESPAÇO-TEMPO: O URBANO E O LAZER 
JOINVILENSES 
 

Neste capítulo, é apresentada a cidade de Joinville ontem e hoje (a relação espaço-

tempo). A compreensão dos fenômenos urbanos requer uma análise do passado e do presente, 

pois a relação física e temporal é intrínseca à realidade que envolve as pessoas. Para a ligação 

dos cidadãos com o lazer e as praças, é necessário compreender algumas questões históricas, 

sua expansão demográfica, a formação do espaço urbano e, neste contexto, a cultura local que 

se desenvolve e seus reflexos na atualidade.  

Na primeira seção, são analisados aspectos da cultura e da identidade local. E, na 

segunda, é dado foco ao estudo da área central da cidade, rememorando aspectos de formação 

socioespacial, mobilidade e acesso ao lazer.  

 

3.1 A IDENTIDADE JOINVILENSE  

 
[O] espaço urbano, é uma fábrica de diversidades – culturais, políticas, sociais, 
religiosas e econômicas. Nessa produção contínua, a cidade [reflete] a sua 
essência e aparência. Nós, que aqui crescemos, aprendemos desde pequenos 
que Joinville é a “cidade onde se trabalha”, onde há uma tendência natural 
para o crescimento econômico e social, pois a cultura do trabalho foi forjada 
na construção daquilo que hoje é Joinville (SOUZA G., 2008, p. 29). 

 

3.1.1 A cultura para o trabalho 

 

 Desde sua colonização, Joinville apresenta características que conduzem a sociedade à 

valorização do trabalho. Já na chegada do imigrante, os primeiros colonizadores eram 

predominantemente alemães protestantes — esta religião tem como princípio a devoção ao 

trabalho, “um sentimento de profunda responsabilidade do dever profissional, de compromisso 

com o êxito financeiro, era sinal de competência e de benção de Deus aos seus esforços” 

(TERNES, 1986, p. 185).  

Estas características são presentes desde a fundação da localidade, com os valores 

trazidos pelos colonos e que, na cidade, ganharam força com instituições como a Loja de 

Maçonaria, em 1855 (a primeira da América Latina), e a criação da primeira Sociedade de 

Cultura de Joinville, também em 1855, que em seu estatuto apresenta os objetivos de sua 

fundação: 
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[...] A Sociedade tem por fim promover a prosperidade em todos os sentidos 
da Agricultura e Indústria na Colônia, principalmente para este designo ajudar 
aos colonos recém chegados, aconselhá-los e guiá-los conforme a prática. Pela 
fundação de uma Bibliotheca e de uma Salla de leitura. Por meio de 
experiências aplicadas sobre agricultura e artes e com os resultados espalhar 
conhecimentos uteis. Entrar em correspondência com outras pessoas que tem 
o mesmo fim e em geral dar atenção e pratica a tudo quanto diz respeito sobre 
cultura, artes e a fins desta Sociedade, sem se metter com isso nas 
circunstâncias políticas e públicas do Império (FICKER, 1965, p. 166). 

 
A identidade local foi construída no imaginário dos habitantes joinvilenses como 

fortemente germânica, o que foi reforçado pelos historiadores na descrição histórica da cidade, 

feita sob o olhar de destaque das ações dos alemães. Contudo, isso gerou um problema na 

identidade coletiva local, com “o apagamento de alguns grupos, sobretudo os chamados grupos 

minoritários, [um] claro indicativo que são essas as memórias, as do grupo mais potente, que 

devem ser perpetuadas e espalhadas” (BOLDORINI; MEIRA, 2018, p. 157). 

Na sequência, outros elementos foram decisivos para a construção da identidade e da 

cultura para o trabalho. Inclusive, as mudanças na política do Brasil reforçaram esta condição, 

como o Estado Novo (1937-1946) e a era militar (1964-1979), ambas nacionalistas, que, com 

esta bandeira, mantinham governos disciplinadores e doutrinadores do louvor ao trabalho. 

Em 1942, com o Estado Novo, foi decidido que, para o desenvolvimento do país, era 

necessária uma multidão de trabalhadores fabris. Então, para efetivar este ideal, foi instituída a 

educação moral e cívica nas escolas — o hino passou a ser tocado e regras foram fomentadas 

(SOUZA G., 2008). “O trabalhador deveria ser educado para o trabalho, para o adestramento. 

A submissão e conformação [...] eram preceitos para um bom trabalhador. Para isso, os 

sindicatos foram estratégicos [...] (Ibidem, p. 69). Em Joinville, naquele período, havia um 

acordo entre a elite e os movimentos sindicais, no sentido de reforçar os ideais para o trabalho. 

A publicidade também foi instrumento doutrinador. “A imprensa, portanto, assumiu 

uma função educativa da coesão e adesão nacional ao projeto hegemônico do poder autoritário. 

A informação estava sob o controle ideológico de Vargas para a promoção da cultura nacional” 

(SOUZA G., 2008, p. 116), o que se repetiu em outros governos e momentos da história local, 

como na ditadura militar. 

 O golpe de 1964 foi bem recebido em Joinville por uma parte da elite empresarial, 

principalmente pelos industriários (sobretudo da empresa Tupy), que conjecturaram neste novo 

governo a possibilidade de resguardar e ampliar o seu capital: 

[...] A Tupy, protagonista do combate ao comunismo no âmbito local se 
tornaria sob o regime, a maior fundição privada da América Latina e teria sido 
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tomada como área de segurança nacional sendo a maior beneficiária do 
“milagre econômico” na cidade. Desempenhou o papel de articulação da 
classe empresarial no município e de aproximação com os militares. Em 
momento de consolidação do regime, a empresa investiu na eleição [do] 
prefeito da cidade, ambientando-a ainda mais a cultura política autoritária 
(FREIRE, 2014, p.1). 

  

Como visto, foram muitos os instrumentos ao longo da história local que contribuíram 

para consolidar uma cultura ao trabalho: os costumes alemães, a religião protestante, a 

educação, o jornalismo e a política. Os que chegaram na cidade (imigrantes e migrantes) se 

alimentaram dessas ideias, que passaram a fazer parte dos hábitos dos moradores locais, uma 

questão vigente no momento presente e fomentada no tecido social.  

 
3.1.2 O lazer na cidade  

 

As associações recreativas, atléticas e culturais eram parte da cultura germânica em 

Joinville desde 1855. Na cidade, criavam-se espaços que pertenciam a determinados grupos da 

elite, onde se promovia o lazer, como a citada Loja de Maçonaria (Deutsch Freundschaft) 

Amizade Alemã, de 1855, a Sociedade Harmonia Lyra (Harmonie Gesselschaft), de 1858, a 

Sociedade Ginástica (Deutscher Turnverein zu Joinville), também de 1858, e a Liga da 

Sociedade, de 1922, todas vigentes até hoje (FICKER, 1965; HERKENHOFF, 1987).  

Há relatos no livro do centenário da cidade de que, até meados de 1860, existiam bailes 

públicos para os operários: “As noites de sábado eram dedicadas às diversões dançantes das 

sociedades, outras vezes bailes públicos onde os operários da construção da ferrovia de quando 

em vez acabavam em polvorosas [...]” (SOCIEDADE AMIGOS DE JOINVILLE, 1951, p. 

126).  

O lazer, entre os anos de 1900 e 1930, foi marcado por atividades culturais em 

associações, recreativas, atléticas, templos religiosos, confeitarias e bares, cinemas e outras 

atividades urbanas. Mas também se vivenciava a natureza (figura 16), como descrito por Ternes 

(1993, p. 143): “[Eram] passeios no campo, nos bem abastecidos piqueniques, com saudáveis 

e demorados banhos de rio, até prolongados passeios de bicicleta. Visitar parentes, trocar 

informações, conversar com a família [...]”.  
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Figura 16 – (a) Piquenique no morro do Boa Vista, em 1931; (b) Banho no Rio Cubatão, na região da Ponte 
Baixa 

 
Fonte: (a e b) Grupo Jhos, 2019. 

 

Outra opção de lazer que, em grande parte do século XX, teve muita expressão na cidade 

foi o cinema: “Eram sessões de cinema, cujos filmes, mudos, normalmente, eram animados por 

um pianista [...] e as pessoas dançavam antes da exibição da fita [...]. Na Rua Nove de Março, 

funcionaram [também] as salas de cinema Guarani e Bine [e] na atual Rua do Príncipe, nas 

proximidades da Farmácia Catedral, funcionou por alguns anos o Cine Floresta” (FUNDAÇÃO 

CULTURAL, 1992, p. 54). Em 1956, o Cine Colon, em frente à Praça Nereu Ramos. 

Entretanto, o representante histórico do cinema na cidade foi o Cine Theatro Nicodemus, 

fundado em 1917 e localizado no terreno que, no futuro, abrigaria a Praça da Bandeira. Sua 

denominação passou a ser Cine Palácio, em 1943, e sua função ia além da exibição de filmes, 

com outras apresentações artísticas (FUNDAÇÃO CULTURAL, 1992; GUEDES, 2001). A era 

militar trouxe impactos para o cinema local, que sofreu restrições quanto ao que exibia. Mas 

foi a chegada do televisor, na década de 1960, que fez o espaço do cinema perder seu lugar, o 

que culminou no fechamento do Cine Palácio, em 1995 (GUEDES, 2001). O cinema continuou 

com a chegada dos shoppings, mas com outro modelo, pois não se tinha mais a relação com o 

espaço público, o qual, antes, promovia o encontro da população — o que interferiu, sobretudo, 

no uso das Praças da Bandeira e Dario Salles, que se relacionavam diretamente com 

equipamentos que abrigavam o cinema. 

Com o Estado Novo e o período militar (visão nacionalista), estes locais recreativos, 

especialmente os que representavam os alemães, foram fechados temporariamente, o que 

reforçou os espaços de lazer dentro das empresas, vigiados, como pregava a cartilha 

nacionalista (FICKER, 1965; SEYFERTH, 2011). 

Neste contexto de compreensão sobre a cultura local, a indústria foi presença constante. 

Na relação de lazer na cidade, entre 1937 e meados da década de 1980, os espaços eram 

conduzidos pelo empregador, pois, no período getulista, “o trabalhador precisava ser educado 

para a jornada de trabalho e, após seu término, deveria aprender a viver em sociedade” (SOUZA 
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G., 2008). O lazer joinvilense ocorria, então, nas associações recreativas e atléticas das 

empresas, locais em que os funcionários encontravam parques infantis, quadras poliesportivas 

e restaurantes. O lugar de encontro no tempo livre era também uma extensão da empresa.  

 Logo neste período, entre os anos de 1970 e 1980, com a ênfase de disponibilidade 

trabalhista na cidade (publicidade), o cenário foi de explosão de mão de obra (o fenômeno da 

migração). Entretanto, na década de 1990, foi anunciado um problema: a recessão econômica. 

Assim, começou-se a pensar na criação de vagas de trabalho na área de serviços, entrando em 

cena o turismo (COELHO, 2010).  

Esta breve explanação tem como objetivo introduzir as mudanças no lazer joinvilense, 

momento em que “a cultura passaria a ser vista cada vez mais como objeto de ‘resgate’ pelo 

poder público e como reino de lazer e entretenimento de caráter mercadológico” (COELHO, 

2010, p. 84, grifo do autor) — contexto este que exigiu ações por parte do governo para 

fomentar aspectos da cultura local que estavam pouco evidenciados. “Ao despertá-las [...] 

despontariam novos passados, novas tradições e uma nova história de Joinville para ser 

comemorada e exibida para deleite de todos, principalmente de turistas” (COELHO, 2010, p. 

84). 

Ao encontro desta retórica e com o desejo de líderes políticos e econômicos, a cidade 

de Joinville carrega símbolos atuais para preconizar seu passado e seus colonizadores. “[São] 

vários epítetos [que] servem ao enaltecimento de sua trajetória histórica, como, por exemplo: 

“Cidade dos Príncipes”, “Cidade das Flores”, “Cidade da Ordem”, “Cidade das Bicicletas”, 

“Cidade da Dança”, “Cidade do Trabalho”, “Manchester Catarinense”, dentre tantos outros” 

(MACHADO, 2009, p. 27, grifos do autor). 

 Todavia, é preciso discutir com mais profundidade este tema, pois mesmo existindo um 

fomento mercadológico de valores, há indícios das referências locais relacionadas às flores (e 

às bicicletas, como se verá no tópico mobilidade) antes deste movimento dos anos 1990, como 

se verifica no seguinte recorte de 1965: “Digno de registro é também a Exposição de Flores e 

Arte, que se realiza anualmente na sede da Sociedade Harmonia-Lyra, constituindo tradição 

[...]” (PMJ, 1965). Em um contexto mais atual, os idosos locais apresentam até hoje o costume 

de cultivar flores e hortaliças em suas casas (MASTROENI, et al. 2007). 

 Destarte, no contexto do tempo presente, há os eventos que marcam a trajetória atual e 

fazem parte do lazer joinvilense: Feira do Livro de Joinville, Festival de Dança de Joinville, 

Pianístico de Joinville, Stammtisch Joinville, Festa das Flores e Festival Brasileiro de 

Hemerocallis (SECULT, 2020). 
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 As práticas de lazer que envolvem o meio rural também são parte do turismo local, que 

passou a ser fomentado na mesma época do enaltecimento de epítetos. A partir da década de 

1990, a Fundação de Promoção do Turismo de Joinville (Promotur) passou a incentivar o 

envolvimento de propriedades em um circuito de educação ambiental e turismo, sob o cunho 

de proteção do patrimônio cultural do meio rural (NILSON; COELHO; LIMA, 2019). Assim, 

no presente momento, Joinville conta com 74 ‘atrações’ que fazem parte do turismo eco-rural 

da cidade (SEPUD, 2020). 

 

3.1.3 A identidade dos habitantes  
 

A aproximação dos joinvilenses com os povos germânicos é conhecida desde o início 

da colonização. Já os imigrantes luso-brasileiros são menos visíveis nos monumentos da cidade, 

apesar de fazerem parte da história (e mesmo da colonização), bem como outros povos que 

também integram a trajetória da cidade e devem ser considerados nas narrativas.  

Ao resgatar as evidências nos sambaquis locais, verifica-se que, por volta de 5 mil anos 

atrás, já viveram em Joinville caçadores e índios. Também no século XVII, existiam grupos 

familiares portugueses com escravos morando em grandes áreas (sesmarias), em locais que hoje 

se encontram os bairros Cubatão, Bucarein, Boa Vista e Itaum (FICKER, 1965; SEPUD, 2017). 

As publicações sobre os indígenas joinvilenses são escassas — o meio que mais 

utilizava informações era a imprensa. Böbel e Thiago (2005) relatam os conflitos entre os 

indígenas e os colonos em vários fragmentos dos jornais da época, como o Kolonie Zeitung, em 

julho de 1871: “É sabido que ataques de bugres são alguns dos perigos contra os quais ainda 

em nossos dias lutam os colonos em muitas regiões do Brasil, e isso sem receber nenhuma ajuda 

à qual tem justo direito [...]” (BÖBEL; THIAGO, 2005, p. 177).  

Com informações assim publicadas com frequência nos meios de comunicação locais, 

a população da época criava seu preconceito quanto ao povo indígena, os verdadeiros donos da 

terra. O jornal impresso era o principal instrumento de informação na ocasião, sendo também 

um formador de opinião pública (corroborando com o exposto em Habermas), como se 

confirma neste outro fragmento: “À medida que o número de colônias foi aumentando, a reação 

indígena vai sendo noticiada com maior intensidade. Alguns colonos foram atacados e uns 

poucos mortos. Em contrapartida, aumenta a violência contra os índios” (BÖBEL; THIAGO, 

2005, p. 180). Neste cenário, surgiram os bugreiros, que eram contratados para afugentar e 

exterminar os índios. E assim foi sendo construída a imagem do indígena no imaginário da 

cidade de Joinville. 
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Sobre os afro-brasileiros, eles foram ocultados da história da cidade. As escassas 

publicações sobre o assunto davam conta de que existia uma lacuna científica, mesmo sendo 

um povo que representava em torno de 2,6% da população joinvilense (IBGE, 2010). Segundo 

os historiadores pesquisados, a colonização de Joinville foi iniciada com a proibição do uso de 

escravos em toda a área da Sociedade Colonizadora de Hamburgo, de 1849. Entretanto, antes 

destes colonizadores, já existiam muitas famílias estabelecidas em sesmarias e com um grande 

número de escravos, que, mesmo com a abolição da escravatura, em 1888, continuaram 

resistindo para libertá-los (FICKER, 1965; HERKENHOFF, 1987). 

Outra evidência da omissão do afro-brasileiro na memória local é que apenas em 2009 

se reconheceu a presença deste povo desde a colonização. Com a inauguração do cenotáfio, no 

Cemitério do Imigrante de Joinville, ficou registrado que este espaço era também o lar de 

antepassados negros. Este feito deu início a um ritual solene, que passou a ocorrer na Praça da 

Bandeira. Todos os anos, em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, são deixadas no local 

flores brancas para marcar a presença dos afro-brasileiros entre os antepassados joinvilenses, 

como descreve um historiador local: “[...] Nessa cidade, comemorar a consciência negra 

significou comemorar as resistências das memórias de grupos subalternizados perante as 

emblemáticas memórias da herança europeia” (MACHADO, 2018, p. 31). Assim, a Praça da 

Bandeira passou a servir de palco para reforçar a história de outros povos, além do “colono 

trabalhador”, como se verifica na figura 17. 

 
Figura 17 – Evento em comemoração à Consciência Negra na Praça da Bandeira em 20 de novembro de 2020 

 
Fonte: Caldas e Martins, 2020 (imagem extraída de vídeo (0:20 min.)). 

Mesmo neste panorama, os afro-brasileiros foram decisivos na produção do espaço 

urbano e influenciaram a cultura e a política local, como descreve Domingues: “[...] Malgrado 

viverem em condições sociais subalternas, foram capazes de influenciar a “roda da fortuna”, 
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criar (e recriar) um mundo para si; por isso foram atores históricos, muito mais do que um 

“problema” que as elites tiveram que enfrentar” (DOMINGUES, 2011, p. 132, grifo do autor). 

Ainda hoje este grupo resiste na luta por reconhecimento através de três associações: 

Sociedade Beneficente Kênia Clube, fundada em 1960; Grupo Consciência Negra, de 1986; e 

Instituto Afro-brasileiro de Joinville, de 1999. 

Voltando agora para os grupos que chegaram entre as décadas de 1970 e 1980, nota-se 

que eles vieram instigados por propagandas sobre a qualidade de vida na cidade e a 

empregabilidade na indústria, o que resultou em uma intensa expansão urbana. O processo 

migratório se tornou acelerado e se deslocaram para a cidade de Joinville famílias de muitas 

regiões do Brasil, principalmente dos estados do Paraná, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. 

Com isso, criou-se um descontrole no espaço urbano, com a conivência do governo municipal 

(mesmo com a presença de planejamento institucionalizado desde 1965). Porém, com a alta 

demanda por infraestrutura, estes migrantes passaram a ser indesejados, sobretudo nas décadas 

de 1980 e 1990 (COELHO, 2010). Entretanto, é notório que boa parte dos joinvilenses que 

vivem na cidade hoje são provenientes deste período de emigração, reforçando o contingente 

da classe operária industrial, o que, no espaço urbano, resultou em bairros periféricos chamados 

pejorativamente de ““bairros operários”, ou, “região de moradia dos caboclos”. Não bastasse a 

separação espacial de natureza étnica, a condição de renda do operariado também contribuiu 

para geração de espaços diferenciados” (SANTANA, 2015, p. 960). 

Outro grupo que faz parte do cotidiano da cidade, mas cuja presença se tornou visível 

apenas nos últimos anos, é o de refugiados, que chegam em busca de abrigo e oportunidade em 

meio às adversidades vividas em sua pátria. Em Joinville, o predomínio é dos haitianos, o que 

a tornou a segunda cidade de Santa Catarina que mais recebeu esta população. Sobre a recepção, 

é possível identificar que ONGs, igrejas e associações se preocupam em dar apoio. As notícias 

veiculadas apresentam o haitiano como um povo pacífico e proativo, o que corrobora para a sua 

inserção social. Entretanto, em alguma medida, existe xenofobia, preconceito e racismo 

sofridos por este grupo com tensões presentes no cotidiano da cidade de Joinville (SOUZA; 

BOING, 2017).  

As representações do espaço público são questões da atualidade, mas o que, de fato, 

reflete o que pensa a população joinvilense? O que é produzido no imaginário coletivo por meio 

da mídia e dos intelectuais locais? Estas questões podem ser bastante úteis quando se pretende 

caracterizar a cultura local.  

Em 2009, surgiram iniciativas de combate à homofobia, com a criação do Grupo Arco-

Íris, que recebeu o apoio da Fundação Cultural de Joinville e da Câmara de Vereadores, que 
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aprovou a Lei nº 6.430, de 19 de janeiro. Após esta lei, o grupo Arco-Íris e o grupo Vida 

(associações LGBTQIA+ de Joinville) fizeram a primeira semana da diversidade na cidade, que 

reuniu 5 mil pessoas. Após o evento, a sociedade local, por meio de alguns cidadãos, 

representantes religiosos e comunicadores, manifestou-se em jornal impresso, rádio e mídias 

on-line, destacando quanto o evento poderia desfigurar a imagem da cidade (COELHO, 2010; 

PMJ, 2012). 

A historiadora Ilanil Coelho (2010, p. 310) fez uma crítica sobre as opiniões dos 

cidadãos joinvilenses, enfatizando a dificuldade de incorporarem os significados modernos do 

termo diversidade: 

[...] As críticas sugeriam uma questão de fundo bem mais incomodativa e 
problemática, qual seja, o sequestro indevido da imagem de Joinville como 
palco da diversidade. Agora ilustrada por lésbicas, gays, bissexuais, travestis 
e transexuais, o debate suscitava as dificuldades dos joinvilenses em atar e 
desatar as finalidades e os significados, históricos e culturais, contidos no 
termo diversidade. 

 

A questão da representação da população é pertinente para compreender a apropriação 

do espaço público e as questões da vida ativa, com o encontro com o diferente e as 

possibilidades de debate. Evidencia-se que em Joinville a situação não é diferente da maioria 

dos municípios brasileiros, em que existem os grupos dos excluídos socialmente para além da 

questão da pobreza. 

O cidadão joinvilense não é apático, sobretudo os moradores das periferias (brancos, 

negros, pardos e indígenas). Eles têm associações e movimentos populares e, quando 

necessário, buscam seus direitos (em alguma medida), fazendo manifestações no espaço físico, 

na mídia e no espaço virtual para mostrar sua indignação e descontentamento com a produção 

da cidade (COELHO; SOSSAI, 2014). 

As narrativas sobre a construção da cidade de Joinville ainda são um intricado contexto 

histórico, com muitas partes ocultas, que demandam mais pesquisas para elucidar os fatos — 

trabalho este que vem sendo realizado (ainda de forma embrionária) e tem se intensificado nas 

últimas duas décadas pelas universidades da região. A questão da identidade local é algo que 

vem se transformando ao longo da história, dos povos que já viviam aqui antes da colonização, 

dos novos que chegaram e os que ainda estão por vir, todos trazendo seus valores e crenças e 

compartilhando as essências do lugar, fazendo, assim, uma Joinville multicultural e de raízes 

plurais. 
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3.3. ÁREA CENTRAL: O NASCIMENTO DO URBANO  
 

 As discussões sobre a área central da cidade de Joinville são apresentadas em três partes. 

A primeira trata da organização espacial desde seu surgimento e os desdobramentos sociais, 

enquanto a segunda discute sua mobilidade e a terceira o acesso ao lazer. 

 

3.3.1 Formação socioespacial de Joinville e sua área central 
 

O desenho da cidade foi marcado por forte domínio da elite local, formada a partir de 

1870, que, no decorrer da história, foi se reforçando e tornando mais evidente a segregação 

socioespacial. Neste contexto, destaca-se que, “em Joinville, tanto Estado quanto a burguesia 

local se esforçaram no sentido de impor os valores capitalistas de modo que a produção da 

cidade se deu sob forte carga ideológica [...]” (SANTANA, 2015, p. 957). 

Sobre o centro da cidade, seu nascimento decorre da vinda dos colonos, em 1851, com 

a alocação do assentamento inicial, que saiu do escopo planejado inicialmente. A expansão 

deveria ocorrer para a região onde hoje é o bairro Bucarein, entretanto, foi feita para a área mais 

baixa, alagadiça e úmida (TERNES, 1986). Esta decisão foi tomada por razões econômicas, 

tendo em vista que o meio de transporte mais eficiente na época da colonização era o marítimo. 

Assim, a alocação se deu nas margens dos rios Mathias e Cachoeira, em área que até hoje sofre 

impactos das marés e das inundações nas épocas de chuvas (Figura 18) — o que faz desta 

implantação algo atípico, pois as áreas de risco são frequentemente as que sobram, às quais as 

populações carentes se submetem. No caso joinvilense, foi a população de alta renda que passou 

a ocupar a região cujo cenário é de constante alagamento (MULLER; OLIVEIRA; 

SCHARDOSIM, 2012). 

 
 
Figura 18 – As inundações na área central de Joinville são presentes desde a colonização - (a) Enchente de 1920 

na rua do Príncipe; (b) Inundação na Praça Nereu Ramos, em 1960; (c) Rua Nove de Março, onde, ao lado 
direito, está a Praça Dario Salles, em 2019 

 
Fonte: (a e b) Arquivo Histórico de Joinville, 2019; (c) Pizzamiglio, 2019. 
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A cidade de Joinville possui uma configuração espacial espraiada, um esboço que 

começou já na época da colonização, como reforça o historiador Ternes (1993, p. 107): “[...] A 

contar de 1880, Joinville reafirma suas linhas urbanas, esboçadas desde a primeira década, de 

horizontalidade no sentido Norte/Sul [...] com lotes urbanos distribuídos bem espaçadamente 

[...]”.   

A área central da cidade se apresentava em destaque neste cenário geográfico, pois era 

o local das negociações e das atividades de comércio, serviço e indústria. Sobretudo até 1970, 

era neste sucinto núcleo urbano que as mais importantes decisões eram tomadas. A partir daí, 

foram sendo conformados caminhos para os bairros, que quanto mais afastados do Centro, 

menos infraestrutura e mais segregação social apresentam (SANTANA, 2015) — uma 

conformação espacial presente ainda nos dias atuais e que reflete na disponibilidade de espaços 

públicos de lazer. 

A população de Joinville possui uma característica demográfica peculiar. No período 

compreendido entre 1950 e 1980 (Figura 19), o crescimento dos habitantes urbanos na cidade 

foi de 440%, sendo que em Santa Catarina foi de apenas 130% e no Brasil, 129% 

(BOURSCHEID, 1993). 

Em 1950, a população urbana era maior, com uma estimativa de 42.095 habitantes, 

sendo que, deste total, 56% eram moradores das áreas urbanas e 44% do meio rural. No período, 

existiam 325 estabelecimentos industriais e 534 comerciais. Das atividades de lazer, havia dois 

cinemas, nove sedes sociais e clubes de teatro e 43 associações recreativas e desportivas, 

entretanto, no espaço público, a população contava apenas com quatro praças (SOCIEDADE 

AMIGOS DE JOINVILLE, 1951). O crescimento de Joinville foi exponencial: em 1965, a 

população joinvilense já tinha por volta de 100 mil habitantes, um crescimento marcado, 

principalmente, pelas mudanças comerciais (BOLETIM PMJ, 1967). 
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Figura 19 – Evolução demográfica de Joinville de 1851 a 2016 e uma previsão de 2020 a 2030, realizada pelo 
IPPUJ 

 
Fonte: SEPUD, 2017 - adaptado pela autora. 

 
 

O Mercado Público foi um marco do centro da cidade e importante equipamento do 

entorno do complexo das praças objeto deste estudo. Foi construído no início do século XX, 

em 1906, em uma região que antes não havia sido ocupada por ser alagadiça. Porém, em razão 

dos avanços comerciais propiciados pela indústria ervateira, a partir de 1877, foi necessário um 

porto e, então, neste local, a atividade passou a ser intensa com movimentação de transporte 

marítimo e a instalação de muitos depósitos e escritórios comerciais nas imediações (TERNES, 

1993).  

Naquele período, Joinville tinha um comércio na área central muito ativo, com ênfase 

para a “Rua do Príncipe (rua da Olaria): Bazar Nipon; Casa do Aço [...]; Otto Parucker & Cia.; 

Casa Dingee; Farmácias Minâncora, Delitsch, Vieira; Relojoarias Müller, Oscar Roberto 

Schneider e Arthur Klix” (FUNDAÇÃO CULTURAL, 1992, p. 54). Estes comércios e serviços 

eram de famílias que tinham no térreo suas atividades de trabalho e no primeiro pavimento suas 

moradias. 

Mas com as alterações na configuração da população que frequentava a área central, 

como já relatado, a elite se mudou para os bairros do entorno, o que acarretou o fenômeno do 

esvaziamento do Centro, com grandes mudanças na usabilidade do espaço público. “Assim se 

formaram espaços com nítida referência germânica, bairros América, Glória, Atiradores e Anita 
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Garibaldi, próximos ao centro principal. Em contraponto, também surgiram espaços produzidos 

em áreas menos valorizadas e mais distantes do centro principal [...]” (SANTANA, 2015, p. 

962). 

 Esta organização espacial contribuiu para acentuar a segregação social com o 

crescimento da cidade, sobretudo no contexto já apresentado das décadas de 1970 e 1980, 

quando chegaram muitos migrantes e a periferia se tornou abrigo para a população carente, que 

passou a se instalar em áreas de risco (Figura 20). 

 
Figura 20 – Habitantes da periferia de Joinville na década de 1970 

 
Fonte: Ternes, 1993, p. 183. 

 
3.3.2 Mobilidade em Joinville: área central 
 

Sobre o transporte público joinvilense, entre 1911 e 1917, a cidade contava com uma 

empresa de bondes puxados por burros (figura 21). Eram oito bondes com capacidade para 24 

pessoas cada. E existiam 4.700 metros de trilhos que percorriam as ruas principais e guiavam 

os percursos — um dos pontos de parada era a Praça do Mercado, atual Lauro Müller 

(SOCIEDADE AMIGOS DE JOINVILLE, 1951; MACHADO, 2014). 

 
Figura 21 – Meios de transporte no início do século XX. (a) Transporte público - bonde puxado por burros, foto 
de 1911, na estação ferroviária; (b) Trilhos do bonde na rua do Príncipe, foto de 1915, na lateral direita a futura 

Praça Carlos Gomes (atual Nereu Ramos) 

 
Fonte: (a) Sociedade Amigos de Joinville, 1951, p. 171; (b) Machado, 2014. 
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Os veículos automotores chegaram em Joinville no ano de 1907, entretanto, as vias só 

passaram a ser pavimentadas com pedras por volta de 1937. Na figura 22, é possível ver a rua 

do Príncipe, que já possuía calçadas e meio fio, e veículos e pessoas transitando pela cidade 

(TERNES, 1993). 

 
Figura 22 – Rua do Príncipe - (a) Em 1908, vias com os limites de calçadas e a ausência de automóveis; no lado 
direito, as duas casas que, na próxima década, dariam lugar à Praça Carlos Gomes, atual Nereu Ramos; (b) Em 

1930, ao lado esquerdo, a Rua das Palmeiras e, ao lado direito, a Praça Carlos Gomes, porém, o corte da foto está 
na rua Engenheiro Niemeyer, não aparecendo a praça 

 
Fonte: Ternes, 1993, p. 81. 

 

 Na década de 1970, a cidade contava com um sistema de transporte coletivo, cuja 

distribuição tinha limitada abrangência, pois circundava dentro e no entorno do núcleo do centro 

histórico (linhas radioconcêntricas), reforçando a concentração das atividades comerciais e de 

serviços nesta área. Destarte, refletiu na segregação socioespacial discutida na seção anterior, 

pois os moradores das periferias precisavam se deslocar para o Centro para suprir suas 

necessidades (SANTANA, 2017).  

Outro modal de transporte foi a bicicleta, que deu a Joinville a denominação de Cidade 

das Bicicletas (HERKENHOFF, 1987; MACHADO, 2014). Em 1901, na comemoração do 

cinquentenário, era possível ver (figura 22 (a)) o desfile de moças em bicicletas; em 1970 

(figura 23 (b)), o cotidiano, com pessoas circulando no centro; e, em 2011 (figura 23 (c)), uma 

referência mais atual que liga a bicicleta ao trabalho, em uma imagem dos trabalhadores saindo 

da fábrica, aspecto comum nas grandes empresas locais. 
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Figura 23 – Joinville e as bicicletas (a) Passeio ciclístico em 1901 - comemoração dos 50 anos da cidade; (b) 

Cotidiano na área central em 1970; (c) Saída de fábrica em 2018 

 
Fonte: (a) Herkenhoff, 1987, p. 150; (b) Machado, 2014; (c) NDMais, 2011. 

 

A razão de existirem tantas bicicletas em Joinville faz parte das discussões anteriores. 

A cidade contava com uma distribuição horizontal na ocupação do solo (cidade espraiada) e 

uma limitada distribuição do transporte público (por volta dos anos 1970). Na ausência de outro 

recurso para a locomoção, a população que morava na periferia a supria com bicicleta, a 

“magrela”, na linguagem local. E para ter acesso ao lazer na cidade (com concentração também 

no centro histórico), seus habitantes percorriam longos trajetos para usufruir dos espaços 

públicos. Para evidenciar a retórica, segue depoimento de um joinvilense descrevendo sua 

relação com o antigo Theatro Nicodemus (Cine Palácio), na Praça da Bandeira:  

[...] Irei falar dos bailes carnavalescos, que eram tradicionais ali, a entrada era 
muito popular, barata e iam todos aqueles que não podiam ir para outras 
sociedades, e era público, não era sociedade. As pessoas se deslocavam 
através de bicicleta, a pé, e havia poucos ônibus. [...] Quando tinha filmes 
bons, enchia de bicicletas, sendo até que Joinville começa a ser vista como a 
cidade das bicicletas [informação verbal] (KALB; FLORES, 2018, p. 547, 
grifo nosso). 

 Além da questão das limitações de acesso, a verbalização traz uma conotação da 

percepção local sobre o papel da população na sociedade, como se o público e a sociedade 

fossem distintos. A sociedade seria então a elite local? Uma realidade vivida e sentida pelos 

joinvilenses em um passado próximo.  

 

3.3.3 O acesso ao lazer em Joinville e as relações com o centro histórico  

A Joinville de 1924 contava com três áreas de lazer no centro da cidade, sendo duas 

delas parte deste estudo. Na figura 24, é possível compreender o contexto de proximidade no 

qual as praças se inserem: vê-se a então Praça do Mercado (Jardim Lauro Müller), a Praça Nereu 
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Ramos, a Alameda Brüstlein (Rua das Palmeiras) e, no mapeamento, verificam-se também as 

manchas onde seriam as futuras Praças da Bandeira e Dario Salles. Como confirma Ternes 

(1993), foi no centenário de Joinville, em 1951, que a cidade passou a contar com a quarta 

praça, pois neste evento foi inaugurada a Praça da Bandeira. 
 

Figura 24: Planta da cidade de Joinville de 1924 - ampliação de um recorte da área central e identificação das 
praças que são objeto de estudo 

 
Fonte: SEPUD, 2019 - adaptado pela autora. 

 

No que diz respeito ao período da expansão demográfica e aos avanços das moradias 

para as regiões periféricas, o acesso às áreas de lazer públicas se tornou difícil, sendo as opções 

disponíveis insuficientes e distantes. Como já explicitado nesta pesquisa, os cidadãos tinham 

seus grupos de atividades recreativas privados e como uma extensão de seu trabalho (recreativas 

da empresa) ou contavam com clubes hegemônicos e fechados (ênfase para as associações 

germânicas), que eram os locais de lazer no espaço da cidade.  

O cenário se alterou e a disponibilidade aumentou na área central. Hoje, existem nove 

praças: Carlos Ficker (Praça dos 150 Anos); Castelo Branco (antigos Correios); da Bandeira; 
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Dario Salles; Hercílio Luz (do atual Mercado Público); Hotel Anthurium; Lauro Müller; Nereu 

Ramos (antiga Carlos Gomes); e Rua das Palmeiras (Alameda Brüstlein, que, com a última 

intervenção, passou a ser praça) (SEPUD, 2015).  

Na extensão da cidade, encontram-se 137 praças/parques/áreas de lazer (figura 25), 

entretanto, alguns deles representam apenas números, não tendo função efetiva no lazer de 

Joinville, pois 30% do total são remanescentes viários ou espaços livres públicos baldios 

(GOETTEMS; BUENO, 2018). 
 

Figura 25 – Quantitativo de áreas de lazer em Joinville no ano de 2017 

 
Fonte: SEPUD, 2017 - adaptado pela autora. 

 

Goettems, em sua tese de doutoramento, em 2017, fez uma análise sobre as praças em 

todos os bairros joinvilenses. O resultado foi que a região central apresenta a maior 

concentração de praças e, quanto maior o afastamento do núcleo, mais se sente a deficiência 

deste tipo de equipamento, ou seja, há uma distribuição inadequada. Na figura 26, é possível 

verificar os Espaços Livres Públicos (ELP) e sua disponibilidade, confirmando a condição de 

desigualdade, com alguns bairros muito bem servidos e outros desassistidos. Também é 

possível distinguir as praças com função de lazer e aquelas que são apenas espaços vazios 

(GOETTEMS, 2017).  

A centralidade traz consigo a problemática da acessibilidade, com a concentração em 

núcleos e um atendimento desigual. No caso de Joinville, a produção do espaço foi orientada 

“pelas elites locais que conduziram os diferentes processos hegemônicos [e estes] estão 

claramente representados na área central da cidade” (SANTANA, 2015, p. 963). Do passado 

ao presente, é seguida a mesma lógica de centralidade e segregação no espaço urbano.  

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Figura 26 – Mapeamento das praças e parques na cidade de Joinville em 2017- raio de atendimento dos espaços 
livres públicos. 

 
Fonte: Goettems, 2017, p. 255 - adaptado pela autora. 

 

O fenômeno de localização e distribuição do lazer é elemento relevante para o 

entendimento do espaço público comum em uma cidade. A falta de praças em determinadas 
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áreas de Joinville reforça os efeitos segregacionistas e submete o citadino periférico a se 

deslocar em busca de acesso a atividades recreativas — contudo, este movimento requer o 

desembolso de economias já escassas.  

Nesta discussão, o centro histórico e seu complexo de praças são elementos que 

pertencem a memória de seus cidadãos. Além disso, são equipamentos que estão localizados 

em pontos estratégicos com vasta infraestrutura (possibilidades de acesso) e, por conseguinte, 

devem expressar o “direito à cidade” com fruição e possibilidades de permanência, mas, acima 

de tudo, com equidade social. 

 

4 A HISTÓRIA DAS PRAÇAS: O CENTRO HISTÓRICO JOINVILENSE 
 

A memória e a história: entre elas existem diferenças substanciais. A memória é algo 

que envolve a percepção individual ou coletiva, enquanto a história é uma coletânea de fatos 

que busca retratar uma realidade. 

A memória envolve as pessoas e suas percepções, permitindo recriar o passado em 

relatos do presente. “É a capacidade que se tem de armazenar informações a partir de um 

conjunto de funções psíquicas, da forma que o homem pode atualizar suas lembranças passadas 

ou assim consideradas, que são ressignificadas no presente” (DIAS, FARIAS, 2000, p. 48).  

Em contraponto, a história se apresenta com fundamentos científicos e se descreve de 

forma cronológica, mas nunca representa uma realidade completa, pois não é neutra. “A história 

não consegue atingir o sonho de recuperar o passado tal qual ele aconteceu, um passado sem 

lacunas e sem falhas” (ABREU, 2014, p. 29, grifo do autor).  

Nesta discussão, ambas são importantes, sobretudo quando se tratam de “memórias 

urbanas”, posto que no descritivo cronológico (história) se recupera a transcrição do tempo, não 

a do lugar, pois este último requer a memória das pessoas, de quem o espaço vivencia. “Por 

isso, temos também que estar atentos ao presente e nos preocuparmos sempre em registrar as 

memórias coletivas que ainda estão vivas no cotidiano atual da cidade” (ABREU, 2014, p. 37). 

No preâmbulo deste capítulo, opta-se por esta discussão inicial para elucidar onde se 

insere a questão histórica aqui tratada com bases teóricas em um descritivo científico, dando 

conta de registrar um passado apreendido sobre as praças da área central, mas sem deixar de 

registrar as “memórias urbanas” de seus citadinos, que serão descritas no capítulo 7 desta tese. 

Agora, apresenta-se a história do conjunto de praças que é objeto de estudo, com suas 

relações espaço-tempo. Cada praça passa a ser caracterizada em seu contexto histórico, com 

identificação das principais transformações. A área central histórica de Joinville possui um 
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conjunto paradigmático de praças (figura 27), que surgiu no primeiro século da cidade e faz 

parte da sua memória. É um espaço carregado de recordações populares que conformam a 

identidade local.  

O espaço público requer a percepção de permanência, não apenas de passagem, um 

respeito ao passado e ao futuro, que, na visão arendtiana, perdurará independentemente da 

mortalidade das pessoas (ARENDT, 2007). 

 
Figura 27 – Localização geográfica da área de estudo 

 
Fonte: Produzido pela autora em Autodesk Student Version 2021. Elaborado com base em dados de 

PMJ/SIMGEO (2017) e IBGE (2010). 
 

A área que compõe o conjunto de praças analisado nesta pesquisa passou por inúmeras 

transformações, mas existem quatro marcos principais: o primeiro, o período de colonização e 

pós-colonização (em 1869, houve a emancipação), que compreendeu os primeiros 78 anos da 

cidade (1851-1929); o segundo, o nacionalista (de 1930 a 1945, com o Estado Novo, e de 1964 

a 1979, com a era militar), que teve resultados marcantes na sociedade local e em seus espaços; 

o terceiro, referente à rápida expansão da cidade e ao esvaziamento do centro (1970-1990); e o 

quarto, posterior a 1990, chegando à atualidade. 
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O primeiro período histórico marcou o surgimento das Praças Lauro Müller e Nereu 

Ramos, momento em que o lazer era representado por associações que promoviam os bailes e 

encontros, espaços que se relacionavam com as praças. Instalações públicas também 

compunham este entorno, como a Prefeitura Municipal, a primeira sede do corpo de bombeiros 

e os Correios. Além disso, as edificações das imediações incluíam as atividades comerciais e 

residenciais de uma mesma família. Com todo este contexto, o espaço das praças representava 

um elemento importante na sociabilidade, pois era o local de encontro, de namoro, de espera 

para as atividades.  

Na fase seguinte, aconteceram mudanças na função das praças e no comportamento de 

seus usuários. Com a campanha de nacionalização, ocorreu a alteração de nome de praças e de 

ruas, que eram em língua alemã e passaram para português, assim como foram fechados a escola 

alemã, o jornal local, as sociedades e os espaços de recreação. Foi um período de perseguição 

da cultura germânica (a forte representante da cidade), um valor cultural que era exatamente o 

que se queria banir (TERNES, 1984; SOUZA G., 2008). Destarte, o Governo Federal atuava 

em prol de uma identidade nacional, fazendo isso com a repressão às tradições imigrantes: “[...] 

Com a instalação do Estado Novo, em 1937, o presidente Vargas pode usar seu novo poder, de 

grande alcance, para a nacionalização econômica e cultural da população estrangeira” 

(TERNES, 1984, p. 261). 

Este período mudou a característica das praças de Joinville, pois os usuários que antes 

eram apenas cidadãos comuns, comerciantes e jovens, cederam lugar a militares, policiais e 

políticos. De passeios informais e isolados, os espaços passaram a abrigar eventos de grupos, 

com as atividades cívicas promovidas pelas lideranças locais. Soma-se a isso a atmosfera de 

controle que levou as praças a se esvaziarem no período noturno. Este cenário gerou um clima 

inóspito, portanto, alterando o comportamento de quem transitava e permanecia nas praças, 

tornando as ações no espaço urbano muito formais (KIELWAGEN, 2016). 

Passada a fase de dificuldades, alguns se envolveram na comemoração do centenário de 

Joinville, em 1951. As comemorações trouxeram para a cidade muitas novidades, como a 

criação dos espaços da Praça da Bandeira, o Centro de Exposições Centenário (atual ginásio de 

esportes Abel Schulz) e as instalações iniciais do que viria a ser o Terminal Urbano, além de 

monumentos históricos (TERNES, 1984). 

A proximidade entre as praças e os novos elementos de seu entorno trouxe 

peculiaridades quanto à usabilidade, sendo a mais impactante relacionada ao Terminal Urbano 

Central, que, por apresentar um fluxo intenso de pessoas, movimenta o cotidiano local. 

Observa-se que, na atualidade (fora dos períodos de isolamento da pandemia causada pelo vírus 
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Covid-19), este equipamento fomenta, em média, a circulação de 102 mil pessoas por dia 

(SEPUD, 2018b), pois uma parte desta população se destina às atividades no Centro.  

Na localidade do complexo de praças se apresenta a área com maior quantidade de 

edificações históricas e o comércio mais movimentado da cidade, sendo a rua do Príncipe a que 

tem maior relevância nestes aspectos. Na figura 28 estão mapeados as praças e seu entorno, 

com destaque para as edificações tombadas, ou seja, protegidas como patrimônio (federal, 

estadual ou municipal) — na representação, estão em cinza escuro. Ao analisar o entorno das 

praças, fica evidente que as quatro apresentam alguma edificação histórica protegida. Incluem-

se aí ainda as Unidades de Interesse de Preservação (UIP), que possuem os mesmo direitos e 

deveres de um imóvel tombado (assistidos pela Lei Complementar nº 362/2011) — no 

mapeamento, estão identificadas em cinza claro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

Figura 28 – Localização das praças e seu entorno edificado histórico 

 
Fonte: Produzido pela autora em Autodesk Student Version 2021. Elaborado com base em dados de PMJ /IPPUJ 

(2006) e Google Maps (2021). 
 

 
Para um olhar do complexo de praças, apresenta-se a figura 29 — como o mapeamento 

anterior tem uma escala distanciada, ele não permite observar algumas peculiaridades. A 

imagem ressalta a rua do Príncipe e apresenta, em destaque em verde, cada uma das praças. Ao 

lado direito está a avenida que corta a cidade no eixo Norte/Sul (paralela ao rio Cachoeira). 
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Neste contexto, percebe-se a proximidade com o Governo Municipal (Prefeitura e Câmara de 

Vereadores), que também faz parte deste entorno, mas situa-se de forma reservada da população 

e da fluidez da cidade por barreiras físicas (avenida) e naturais (rio e topografia). 

 
Figura 29 – Vista parcial do centro de Joinville, em 2019, e identificação das praças objeto de estudo 

 
Fonte: Elaborado pela autora, Base: Google Maps, 2019. 

 
  Para compreender a complexidade e os fatores urbanos que permeiam estas praças, 

cada uma é estudada individualmente. A pesquisa das transformações vivenciadas busca 

identificar a relação espaço-tempo e as macromudanças pelas quais estes ambientes passaram 

ao longo de sua história. 

 

4.1 NARRATIVAS: PRAÇA LAURO MÜLLER 
 

O primeiro espaço público da cidade, o Öffentlicher Garten ou Jardim Público, que 

posteriormente passou a ser denominado Jardim Lauro Müller, era o ponto de reunião dos 

joinvilenses no início da colonização (FUNDAÇÃO CULTURAL, 1992). Ele confrontava as 

ruas Engenheiro Niemeyer, Nove de Março, São Francisco e Comandante Eugênio Lepper 

(IPPUJ, 2013). 

Em 1897, com a fundação da Sociedade de Embellezamento de Joinville, propôs-se 

criar adequações que oferecessem “melhor estética” para a cidade, então, a principal tratativa 
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deveria ser a “criação de um jardim público na praça “do Mercado” (hoje praça Lauro Müller), 

e melhoramento de outros lugares, que [disponibilizassem] bons golpes de vista” (FICKER, 

1965, p. 356). Em 1864, a praça abrigava a casa do diretor da Colônia Dona Francisca e, no 

período, era conhecida como Praça do Mercado. Em 1882, o local deu abrigo à primeira sede 

do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville (mais tarde transferida para localização atual) 

(FICKER, 1965; TERNES, 1993). 

Como já descrito por Ficker (1965), a primeira praça da cidade tinha como incumbência 

exercer a função estética, mas, na prática, tornou-se um espaço de lazer e de encontros dos 

cidadãos urbanos da época. Na descrição dele e de Ternes (1993), fica claro que a praça existia 

antes de 1897, sendo chamada de Praça do Mercado, porém, seu desenho e sua função daquela 

época são desconhecidos. As informações passaram a ser mais representativas na descrição dos 

historiadores somente depois da intervenção de 1897, por parte do Governo Municipal. 

Com a remodelação feita pelo arquiteto Alberto Kroene, o espaço passou a ser o Jardim 

Público (figura 30). Seu desenho era simétrico, com laterais fechadas (bloqueios físico e visual) 

por cercas e vegetações arbustivas de corte geométrico, que indicavam ter entradas específicas, 

embora não tenha sido possível identificá-las. Dos mobiliários, veem-se escassos bancos, uma 

fonte, um coreto e cercas de madeira. A fonte, ao centro, tinha função de contemplação (as 

barreiras em volta deste objeto ressaltam o aspecto de intocável) e no coreto, instalado um 

pouco depois, em 1904, eram feitos discursos, declamava-se poesia, apresentavam-se corais e, 

com a retreta, tinha-se uma programação semanal que era animada pela banda do 13º Batalhão 

de Caçadores.  

 
Figura 30 – Jardim Público, o primeiro espaço público de lazer do joinvilense 

 
Fonte: Arquivo Histórico de Joinville, 2019. 
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O Jardim Público, criado com a função de embelezar a cidade, tornou-se um espaço 

muito utilizado pela população urbana da época, como visto na figura 30. Na primeira imagem, 

de 1915, há o coreto e o Éden Bar, local de encontro familiar e político, sobretudo entre 1920 e 

1940 (figura 31-A e C). Na segunda imagem, de 1926, são verificadas mudanças, pois o chafariz 

teve seu desenho alterado, passando a ser maior e a permitir aproximação. Os bancos também 

ficaram com um modelo diferente (compridos e sem encosto) e em número maior — e, como 

observado na foto, com boa apropriação. 
 
Figura 31: O Jardim Público e suas apropriações - (a) O cotidiano em 1915; (b) O cotidiano em 1926; (b) O uso 

do Éden Bar (s/d) 

 
Fonte: (a) Arquivo Histórico de Joinville, 2019; (b) Machado, 2014; (c) CLIC RBS, 2015. 

 
 

Em frente ao jardim, existia ainda o Salão Berner32 (Sociedade Harmonia, neste local 

desde 1900, atual Harmonia Lyra, agora com sede na rua XV de Novembro), um espaço de 

baile e também de encontro para debates políticos e comícios. Com este conjunto de elementos, 

o Jardim Público era um lugar de movimentação e encontro da população (HERKENHOFF, 

1987; FUNDAÇÃO CULTURAL, 1992; TERNES, 1993; MACHADO, 2014).  

Quer dizer, ao longo de sua história, a praça já foi cenário de muitas intervenções, 

começando por sua criação, sobre a qual não se tem registro. Na sequência, foi criado o Jardim 

Público, em 1904. Em 1926, ele passou por alterações em razão da comemoração dos 75 anos 

da cidade. A praça recebeu então um monumento, o busto da princesa Dona Francisca, criação 

do artista Fritz Alt, sua primeira obra em Joinville (figura 32 A e B) (SOCIEDADE AMIGOS 

DE JOINVILLE, 1951). Entretanto, esta escultura foi transferida para a Alameda Brüstlein 

(atual Rua das Palmeiras) em 1973 — depois, em 2012, foi restaurada em razão de depredações 

e, em 2015, a peça foi removida do local para sua proteção, com instalação de uma réplica feita 

em molde da peça original em seu lugar, em 5 de agosto de 2016. 

 
32 O Salão Berner foi importante no contexto social, político e econômico da cidade, acordos e tomadas de decisão 
foram feitos neste espaço (TERNES, 1993). 
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Figura 32 – (a) Escultura - busto de Dona Francisca; (b) O Jardim Público depois da retirada do coreto e a 
instalação do marco geodésico, no centro da foto 

 
Fonte: (a e b) Arquivo Histórico de Joinville (sem data). 

 

Ainda em 1926, a praça recebeu um obelisco de pedra, também parte da comemoração 

de 75 anos da cidade. Hoje, este monumento permanece no mesmo lugar, entretanto, está sujo 

e precisa de manutenção (figura 32- A).  

Em 1946, o marco geodésico da cidade, o “marco zero”, foi instalado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na época, ficava no jardim da praça, mas, com a 

construção da Biblioteca Pública, passou a ficar dentro do edifício (figura 33 - B). Este elemento 

tem a função de determinar um ponto de referência espacial para ser consultado e garantir 

precisão nas demarcações de coordenadas geográficas, contudo, dentro de um edifício, perde 

sua função. De qualquer forma, com os avanços tecnológicos da atualidade, o IBGE tem outros 

recursos de maior precisão para esta função, porém, o marco geodésico segue sendo uma 

referência, agora da história, e possuem proteção legal, sendo bens da união (Decreto nº 

243/1967). 
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Figura 33 – (a) Monumento aos 75 anos da cidade, em fotografia de 2019; (b) Marco geodésico de Joinville, em 
2019 

 
Fonte: Da Autora (imagens de maio de 2019). 

 
 

Na gestão do Prefeito Arnaldo Moreira Douat, decidiu-se sobre a implantação de uma 

Biblioteca Pública (Lei nº 155, de 1945), mas foi somente em 1951, na gestão de Rolf Colin, 

que a construção teve início no Jardim Lauro Müller, com a efetiva abertura em 1955. Naquele 

mesmo ano, o artista alemão Fritz Alt fez um painel em pastilhas vítreas na parte frontal do 

prédio, com dimensões de 10 metros x 6,5 metros (BOLETIM PMJ, 1967). Esta obra de arte 

está tombada e assistida pela Lei Complementar nº 363/2011(IPPUJ, 2013). “O mural descreve 

a influência do livro, tutelando o homem desde a infância e durante a juventude; formação da 

família e o trabalho. [E] se encontra ilustrado em cores e foi montado em pastilhas de vidro 

para painéis e revestimento em geral” (EHLKE, 1975, n.p.). 

Na sequência de fatos que acompanham a história da praça, em 1957, sua denominação 

passou de Jardim Público para Praça Lauro Müller, conforme a Lei nº 544, de 12 de fevereiro 

(IPPUJ, 2013).  

Após a mudança no nome, as informações das ações realizadas na Praça Lauro Müller 

são esparsas, com um longo período sem relatos das intervenções, contudo, por fotos, é possível 

observar algumas alterações. 

Nas evoluções socioespaciais do entorno, verifica-se o fenômeno da verticalização, com 

destaque para os eventos ocorridos na década de 1980, previamente discutidos. Na figura 34-

A, da década de 1920, observa-se o volume verde na praça e em seu entorno, com poucas 

edificações nas imediações — e com gabarito baixo. Na figura 34-B, são vistas as alterações 
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nos gabaritos (prédios altos) e a expansão do volume construído. Na última imagem, de 2019 

(figura 34-C), não são percebidas grandes mudanças em relação à foto da década de 1980.  

 
Figura 34 – Praça Lauro Müller (a) Cenário de 1920; (b) Vista aérea parcial, de 1980; (c) A configuração da 

praça em 2019 

 
Fonte: (a) Arquivo Histórico de Joinville, 2020; (b) Ternes, 1993, p. 191; (c) Google Maps, 2019. 
 

Em 1989, a praça passou por uma intervenção, segundo dados de divulgações 

encontrados na mídia local (jornal impresso). Antes das ações, o local estava com excesso de 

vegetação e iluminação fraca, além de ter sido citado como frequentado por “pessoas com más 

intenções”. Assim foram descritas as tratativas aplicadas naquele momento:  
Tendo o cuidado de modernizar mais sem perder seus princípios arquitetônicos, 
foi mantido o Obelisco e o “marco zero”, também ficou mais visível a entrada 
da biblioteca com a poda das árvores. Também estava no projeto a construção 
de um play-ground de madeira nativa, mesas de xadrez e bancos também de 
madeira nativa e levantando a praça com aterro, e arrumando o paisagismo por 
completo. Com essa remodelagem a praça ganha boa iluminação e um calçadão. 
Também no mesmo ano a PM adota a praça (ARQUIVO HISTÓRICO DE 
JOINVILLE, 2018). 

  
A última intervenção de maior impacto ocorreu em 2008, momento em que a praça 

ganhou os revestimentos do tipo paver (antes era pó de brita) e recebeu a primeira rua 

compartilhada da cidade, a Comandante Eugênio Lepper. Com isso, saiu da configuração de 

via e passou a ser uma calçada nivelada com a praça. Em relação a equipamentos, recebeu um 

pequeno parque infantil e dois paraciclos e, no paisagismo, foram inseridas as bordaduras de 

jardim com desenhos ortogonais. Por fim, foram incluídas neste desenho áreas para uso dos 

feirantes em suas extremidades, na face da rua Nove de Março e na face voltada à rua 

Engenheiro Niemeyer (AHJ, 2018; SEINFRA, 2021). Esta foi a última movimentação na praça. 

O que ela vivencia deste então são ações de manutenção pontuais, como a que aconteceu em 

2013, com a reforma da Biblioteca Municipal. Verifica-se, na figura 35-a, o prédio representado 

em um cartão postal e, na figura 35-b, de 2011, o edifício em estado de depredação, com 

pichações em sua fachada. 
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Figura 35 – Biblioteca Municipal Rolf Colin, na Praça Lauro Müller - (a) Imagem de um cartão postal, com 
destaque para o painel de Fritz Alt na fachada; (b) A biblioteca em 2011, com a fachada pichada 

 
Fonte: IBGE, 2020; Souza Jr., 2011. 

 

Sobre o histórico dos feirantes nas praças da área central da cidade, o início da prática 

foi na Nereu Ramos, em 1982, o que se transformou em um grande evento que, em 2004, acabou 

sendo transferido para a Praça do Mercado Público e, em 2008, chegou à Lauro Müller, 

entretanto, muito menor do que acontecia lá no começo (PMJ, 2012). 

Em resumo, vê-se na figura 36 uma sequência das principais intervenções feitas no 

local. Por volta de 1910, a praça já contava com um chafariz, um coreto e o bar Éden. Em 1946, 

passou por mudanças consideráveis, tendo seu coreto removido e abrigando três monumentos 

— o busto, o obelisco e o marco geodésico. Deste período, também é possível ver, em outras 

fotos da época, uma cerca de madeira em volta de toda a praça. Por volta da década de 1990, as 

imagens mostram uma praça sem cerca e já com a Biblioteca Pública, edificada desde 1955, 

contudo, ressalta-se a dificuldade de encontrar fotos entre 1950 e 2004. Nas figuras 36-d e e, 

verifica-se a situação antes da última intervenção, com piso de brita. Na primeira imagem, está 

a área voltada para a rua Nove de Março, onde se vê a instalação dos feirantes de forma aleatória 

e, na segunda foto, o parque infantil e poças de água, mostrando os problemas de drenagem que 

foram resolvidos na intervenção mais recente. Por fim, a última imagem mostra a praça em sua 

conformação atual, após a intervenção de 2008, quando foi adicionada a rua compartilhada, 

jardins com desenhos rígidos e locais para feirantes bem definidos. 
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Figura 36 – Linha do tempo da Praça Lauro Müller - (a) Cenário por volta de 1865; (b) Cenário por volta de 
1927; (c) Cenário de 1946; (d) Cenário por volta de 1995; (e) Cenário de 2006; (f) Cenário de 2020 

 
Fonte: Arquivo Histórico de Joinville, 2018 (imagens a, b e c); Anesi, 2007 (imagens d e e); Da Autora, 2020 

(imagem f). 
 

Atualmente, a Praça Lauro Müller é conhecida pelos joinvilenses como a Praça da 

Biblioteca, carregando em suas estruturas marcas de seu passado e do presente — um 

equipamento urbano em constante evolução. 

 

4.2 NARRATIVAS: PRAÇA NEREU RAMOS 
 

Os registros sobre a história da Praça Nereu Ramos não são claros. Assim como no caso 

das demais praças analisadas, o que se tem são fragmentos dispersos que, ao serem conectados, 

dão indícios de como aconteceram. O espaço está localizado na rua do Príncipe, uma via de 

grande importância na cidade — desde as primeiras décadas, já era muito ativa, como se observa 

na figura 37, com um alto fluxo de pessoas, provavelmente uma foto de domingo, quando era 

comum ir à igreja, que ficava no fim da rua.  
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Figura 37: Fotografia da Prinzenstrasse, atual rua do Príncipe (sem data) 

 
Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DE JOINVILLE, n.d., 2019. 

 

No ano de 1898, houve a negociação das terras onde hoje se situa a Praça Nereu Ramos, 

de acordo com Ficker (1965, p. 357): “[...] 12 de agosto foi assinada a escritura pública de 

compra e venda das duas casas e terrenos pertencentes à Viúva Dona Elisa Hasse, sitos à Rua 

do Príncipe e Rua Haltenhoff, pelo Superintende Municipal, Sr. Bruestlein [...]”. 

Na figura 38, tem-se uma fotografia da rua do Príncipe em um contexto em torno de 

1915. À direita, um jardim (pequeno recorte) e, na sequência, a Prefeitura da época com outra 

casa ao seu lado: estas três áreas compõem o terreno da atual Praça Nereu Ramos. 

 
Figura 38 – Fotografia da rua do Príncipe, local da atual Praça Nereu Ramos (os dois edifícios ao lado direito 

foram demolidos) 

 
Fonte: Sociedade Amigos de Joinville, 1951, p. 299. 

 
No fim do século XIX, a vida urbana era movimentada pela economia local que tinha 

seu expoente na rua do Príncipe. “Comerciantes de erva mate chegavam de carroça e paravam 

em alguns pontos da rua para negociar. Outros vendiam mercadorias de necessidade básica, 
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como escovas, panelas, tecidos e demais utensílios domésticos, como ambulantes, de porta em 

porta [...]” (KIELWAGEN, 2016, p. 41). 

No mapa de 1924, é possível identificar os três terrenos que compõem a praça (figura 

39). Nota-se que o desenho se assemelha ao do Jardim Lauro Müller, o que provavelmente foi 

uma intervenção também de 1904. Outra observação é quanto à sede da Prefeitura, uma 

construção de 1898 que se abria para a praça, fornecendo indicativos de serem parte de um 

mesmo conjunto.  
 

Figura 39 – Planta da cidade de Joinville de 1924 - identificação da área onde atualmente está situada a Praça 
Nereu Ramos 

  
Fonte: Da Autora - mapa base: SEPUD, 2019. 

 
A praça pode ser vista também nas fotos de comemoração aos 75 anos da cidade, em 

1926. Porém, o evento aconteceu totalmente na rua, deixando o jardim ao lado da Prefeitura 

sem pessoas, o que demonstra que não tinha a função de receber ato cívico — era, talvez, até 

um espaço restrito (não público), servindo apenas para contemplação (figura 40). Em outra foto 

do Arquivo Histórico, de 1926, verifica-se a existência de bancos voltados para a calçada da 

rua do Príncipe no encontro com a praça. 
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Figura 40 – A praça Nereu Ramos em seu início - (a) Desfile de comemoração aos 75 anos da cidade de 
Joinville, em 1926; (b e c) Bancos voltados para a rua do Príncipe limitam o jardim 

 
Fonte: Arquivo Histórico de Joinville, (a) 2019; (b) 2020; (c) 2019. 

 

Em 1930, a praça já aparecia nas fotografias no tamanho atual (ampliada) e com o 

edifício da Agência dos Correios e Telégrafos (a construção central dentro da área da praça na 

figura 41 A e C). Na foto A, existem mudas muito pequenas e jardins gramados. De 

equipamentos, o coreto, as luminárias que já eram elétricas e, no centro, alguns bancos sem 

encosto e distantes entre si (figura 41 A e B). Em 1953, as árvores aparecem maiores e há mais 

bancos, agora de granilite, com encosto e dispostos mais próximos, possibilitando interações 

(figura 41 C). 
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 Figura 41 – Os primeiros desenhos da Praça Nereu Ramos (a e b), em foto de 1930 (c) Foto de 1953. 

 
Fonte: (a e b) Arquivo Histórico de Joinville, 2019; (c) IBGE, 2021. 

 
Na última imagem, a perspectiva é da lateral da praça, onde se vê uma árvore no canto 

direito, uma figueira, até hoje presente e protegida por tombo. Também em destaque aparece o 

coreto, um tipo de palanque para eventos cívicos em que, por muitos anos, a banda do 62º 

Batalhão de Infantaria/13ºBatalhão de Caçadores fez apresentações semanais. Na figura 42, a 

banda se apresentando com seu maestro e o público assistindo em volta do coreto. 
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Figura 42 – Apresentação da banda do 62º BI/13º BC na Praça Nereu Ramos, entre 1970 e 1980 

 
Fonte: Arquivo Histórico de Joinville, 2021. 

 

Por volta da década de 1940, as famílias costumavam realizar um passeio tradicional, 

chamado footing, em que circulavam pelo centro da cidade e atravessavam a praça diversas 

vezes, em uma forma de serem vistas e verem as outras e, com isso, possibilitar os 

relacionamentos (KIELWAGEN, 2016). O empresário Wittich Freitag vivenciava a Praça 

Nereu Ramos em Joinville naquele período, sobre o qual descreve as relações:  

 

Ainda lembrando a juventude, recordo a Praça Nereu Ramos, na Rua do 
Príncipe, onde havia o footing, uma espécie de passeata das moças. Elas 
andavam para lá e para cá e nós, marmanjos, ficávamos parados, só na 
paquera! Em Joinville a maioria das moças era bastante tímida. Durante a 
passeata elas nos olhavam de um jeito muito gracioso, mas tímido. Era ali que 
praticamente iniciavam-se a maioria dos namoros (S. THIAGO, 1988, p. 44). 

 

Mas este clima foi se alterando com a Era Vargas e sua campanha nacionalista (1937-

1945), que trouxe terror para a cidade, com presos políticos e fechamentos de muitos espaços 

culturais, de educação e de informação. A elite, assustada, resolveu agradar o interventor federal 

do Estado Novo. 

A praça, que se chamava Carlos Gomes, em uma homenagem ao compositor de ópera, 

teve seu nome alterado e passou a ser denominada Nereu Ramos (TERNES, 1993). Outros 

equipamentos urbanos também tiveram seus nomes alterados, no intuito de banir o idioma 

alemão e reforçar o português.  

Com este novo regime, o local passou a contar também com um monumento, o busto de 

Olavo Bilac, um nacionalista. Na figura 44-A, vê-se a praça em 1939, antes do Estado Novo, e, 

na figura 44-B, em 1953, período em que é observada a presença do busto na segunda imagem. 
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Figura 44 – A praça e suas transformações do período nacionalista 

 
Fonte: (a e b) Arquivo Histórico de Joinville, 2019; (c) IBGE, 2021. 

 

Este cenário alterou o comportamento dos usuários da praça, que passaram a se sentir 

intimidados pela presença constante de policiais e militares, com risco frequente de uma 

possível retaliação. 

De 1956 a 1983, o Cine Colon (figura 45) esteve presente em frente à Praça Nereu 

Ramos. Com capacidade para 1.300 pessoas, era um espaço de muitas atrações, não somente 

projeções de filmes. Os usuários costumavam utilizar a praça como local para a espera de 

amigos e das seções, ou para curtir depois, tomando um sorvete. As atividades do Cine Colon 

tiveram fim com um incêndio que danificou todo o prédio, que nunca mais foi retomado — até 

hoje o que existe são ruínas e um espaço que serve também de estacionamento (PERGER, 

2013). 
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Figura 45 – Cine Colon. Um espaço ativo na cidade, em frente à Praça Nereu Ramos 

 
Fonte: OCP News, 2018.  

 

Na década de 1960, a praça sofreu outra intervenção: foram inseridos bancos de 

concreto, dispostos em volta das árvores, criando um desenho circular que promoveu ali mais 

encontros e conversas, fazendo surgir, a partir deste período, os frequentadores idosos, que 

atualmente são os mais assíduos usuários do espaço. Na figura 46 é possível ver como as 

pessoas utilizavam o espaço e se relacionavam nele. Também se identifica o crescimento das 

árvores grevíleas, plantadas no início da década de 1930, que criaram um ambiente de mais 

conforto térmico.  

 
Figura 46 – A Praça Nereu Ramos no final da década de 70. 

 
Fonte: Da Autora - base AHJ, 2020. 
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No entorno da praça existe, até hoje, um ponto de táxi que, na década de 1960, 

encontrava-se exatamente no mesmo lugar, sob o nome Ponto de Aluguel de Automóveis 

(figura 47).  

 
Figura 47 – O Ponto de Aluguel de Automóveis na praça, em 1960 

 
Fonte: Arquivo Histórico de Joinville, 2019. 

 

No ano de 1982, a Praça Nereu Ramos passou por uma nova intervenção (figura 48), 

ganhando outra configuração. O piso passou a ser o petit pavè, pedras do tipo arenito quebradas 

em tamanhos aproximados que permitem criar desenhos (pedras brancas e pretas) — todo o 

centro histórico recebeu este mesmo tratamento, que incluía até desenho de bicicletas. Os 

jardins passaram a ter formatos arredondados e linhas precisas, acompanhadas de bancos que 

não aproximavam as pessoas, como os anteriores, situados de forma dispersa na composição 

do espaço. A praça recebeu também novos equipamentos, como as barracas de feiras (em três 

locais diferentes), um palco e um quiosque (AHJ, 2020; SEINFRA, 2021). 

 
Figura 48 – A Praça Nereu Ramos em 1990 

 
Fonte: Kielwagen, 2016. 
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O local do antigo coreto de concreto, sede dos eventos cívicos e das apresentações da 

banda do batalhão, foi removido e, em seu lugar, foi construído um quiosque de lanches, que, 

em conjunto com a figueira e os bancos com mesas de concreto, forma um ambiente amistoso 

para encontros (figura 49 B), sobretudo pela relação com o calçadão. Acrescenta-se aqui uma 

observação ao formato deste equipamento, que faz alusão a uma “arquitetura germânica”, com 

claro cunho turístico para fomentar a cultura de um dos antigos grupos locais (figura 49 A e C). 
 

Figura 49 – O quiosque da Praça Nereu Ramos após intervenção de 1982 

 
Fonte: AHJ, 2020 (imagens a e b); Machado, 2014 (imagem c) - adaptada pela autora. 

 

Na década de 80 o entorno recebeu uma intervenção que aumentou a vitalidade do lugar. 

O Governo Municipal, na gestão de Luiz Henrique da Silveira, criou um calçadão na rua do 

Príncipe, ao lado da praça, fechando a circulação de carros e deixando o espaço apenas para uso 

dos ambulantes e dos pedestres (figura 50-A). Assim, o lugar se tornou familiar e de jovens, 
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pois existia ali uma interação entre vários grupos, o que transformou a vida urbana do lugar — 

a atividade preencheu o espaço com pessoas e expulsou os carros, tanto que a feira, por vezes, 

se estendia até a Alameda Brüstlein. 

Este foi um marco na cidade, visto que foi a primeira vez que Joinville teve um espaço 

de feiras instituído pelo poder público, uma iniciativa de 1982 que a colocou no calendário 

nacional de feiras (figura 50-B). “Era a primeira vez que o município assumia, através da 

Fundação Cultural de Joinville, um evento de caráter popular e o transformava num programa 

regular que polarizou a atenção da comunidade e acabou inclusive atraindo artesãos e artistas 

de outras cidades e estados” (PMJ, 2012, p. 67). 
 

Figura 50 – Feira da rua do Príncipe (a) 1986 - rua do Príncipe fechada para dar espaço à feira - fotografia de dia 
de semana sem feira; (b) 1990 - feira da rua do Príncipe - na lateral esquerda está a Praça Nereu Ramos 

 
Fonte: (a e b) Machado, 2014. 

 
No ano 2000, foram iniciadas discussões para a retirada do calçadão e, em março de 

2004, isso foi efetivado, com os artesãos sendo retirados do local sob ameaça da polícia 

montada (figura 51). Uma das alegações para tal ato foi a necessidade de liberar o fluxo para 

os carros. 
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Figura 51 – O calçadão da rua do Príncipe - (a) 1986, rua do Príncipe e a feira; (b e c) 2004, a intervenção de 
remoção 

 
Fonte: Pavez e Dias, 2018. 

 

Em 1998, foi vendido o edifício da Agência dos Correios e Telégrafos, que havia sido 

inaugurado em paralelo com a praça, em 1930. A venda foi feita para o Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Públicos do Município de Joinville (Ipreville) e o prédio passou a abrigar 

a nova função, que continua ativa até o momento. O local foi restaurado em 2003, 

concomitantemente a uma nova intervenção na praça. 

Antes, porém, é preciso expor uma situação que antecedeu a nova alteração. Durante o 

período de 1982 a 2003, ocorreram ocupações no espaço da praça, de forma aleatória. Foram 

instaladas cabines telefônicas, telefones públicos e equipamentos comerciais que criavam 

alcovas e propiciavam um uso inadequado. Também foi instalado um palco bem em frente ao 

Ipreville, impactando na fachada do prédio, conforme mostra a figura 52-A. Assim, a nova 

intervenção tinha o intuito de tirar os empecilhos e liberar os fluxos e as visuais dos edifícios 

históricos no entorno (SEINFRA, 2021). Naquele momento, a praça contava com um posto 

policial, que foi removido na intervenção seguinte (figura 52-B). 
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Figura 52 – A Praça Nereu Ramos momentos antes da intervenção 

 
Fonte: Arquivo Histórico de Joinville, 2020 (acervo SECULT); PMSC, 2021. 

 

A Praça Nereu Ramos, em 2003, teve sua última intervenção de maior impacto, com a 

colocação de um novo piso: foi removido o petit pavè e foi instalado o paver, com um desenho 

acessível com guia podotátil. Também foram retirados todos os antigos elementos que 

equipavam o local, mantendo apenas o palco alternativo, que passou por reformas e é utilizado 

para várias programações na cidade, incluindo o Festival de Dança, pelo qual Joinville é 

conhecida mundialmente. O espaço abriga também outras programações, como a Feira do Livro 

de Rua, a Feira do Príncipe (de artesanato, realizada a cada 15 dias), entre outros atrativos 

promovido pela Fundação Cultural (PMJ, 2019). 

A figura 53 permite verificar os novos elementos internos da praça, que recebeu mesas 

e bancos de concreto onde os jogadores costumam ficar. Nas proximidades deste espaço está o 

antigo ponto de táxi (desde a década de 1960), que recebeu um novo abrigo. As bordaduras de 

jardim foram renovadas com desenhos no mesmo padrão das demais praças do complexo 
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histórico. Outro equipamento inserido no local foi um novo quiosque, agora maior e que 

envolve a figueira tombada e uma pequena fonte, que, na imagem de 2016, já não aparece mais 

(ficava em frente ao Ipreville). 

 
Figura 53 – A Praça Nereu Ramos após as intervenções de 2003  

 
Fonte: Da Autora (imagem da esquerda: Kielwagen, 2016; imagens da direita da autora, junho de 2019). 

 
Nesta última intervenção, uma situação polêmica movimentou as ações, pois muitos 

cidadãos ficaram revoltados com a retirada das árvores, antigas participantes das memórias 

locais. Entretanto, elas estavam condenadas pela Fundação Municipal do Meio Ambiente 

(Fundema), com risco de ocasionar acidentes. Assim, foram plantadas 12 novas mudas de 

árvores no local — segundo um recorte de jornal, foram três árvores por canteiro (AHJ, 2021; 

SEINFRA, 2021). 

A Praça Nereu Ramos é, hoje, local de fruição no centro histórico. O que contribui com 

isso é o fluxo no entorno, principalmente na face da rua do Príncipe, que, além de ter a mais 

intensa área comercial, é o sentido no qual as pessoas se deslocam do Terminal Urbano. Outro 

sentido relevante é de quem vem do Terminal Urbano e segue para o Shopping Mueller ou para 

a Biblioteca Pública (Praça Lauro Müller).  

Para finalizar este contexto histórico, é válido ressaltar as grandes mudanças 

vivenciadas pela praça, com data de inauguração desconhecida (por volta de 1904) e quatro 

intervenções de grande impacto (1930, 1960, 1982 e 2003). Ela não conta com nenhum 

monumento para evidenciar seu passado, contudo, a figueira e o Ipreville são dois 

representantes que subsidiam este papel, além dos contextos imateriais, com a presença dos 

jogadores/idosos e dos taxistas, ambos marcos na memória joinvilense desde a década de 1960. 
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4.3 NARRATIVAS: PRAÇA DA BANDEIRA 
 

A praça da Bandeira surge primeiramente nos planos do governo municipal do prefeito 

Arnaldo Moreira Douat em 1940, como se verifica no decreto n.19:  
[...] Considerando que o culto à Bandeira, prestado em suas fôrmas mais 
elevadas, é uma demonstração eloquente de nossa educação cívica; 
Considerando que o dia 19 de novembro, é consagrado ao culto da Bandeira 
nacional; DECRETA: Art. 1- É denominado Praça da Bandeira o logradouro 
público situado nesta cidade entre as ruas 15 de novembro dos Andradas, 9 de 
março e o rio Cachoeira. Art. 2 – O Poder Executivo promoverá 
oportunamente as medidas necessárias para sua construção e adaptação. 
(JOINVILLE, 1940 – grafia original). 
 

O grupo da Sociedade Amigos de Joinville esteve à frente das tratativas — e o terreno 

seguiu sendo chamado de Praça da Bandeira, como se verifica no seguinte texto: “[...] Postas 

em concorrência pública, venceu a proposta [a] Müller & Caron Ltda [...]. Para a localização 

do pavilhão, de acordo com os planos urbanísticos, foi doado pela Prefeitura, conforme sua lei 

número 82, o terreno sito à Praça da Bandeira” (SOCIEDADE AMIGOS DE JOINVILLE, 

1951, p. 279). Então, em março de 1950, foi eleita a diretoria do grupo para o biênio 1950-

1952, tendo como presidente Albano Schulz e, como vice, Arnoldo Wetzel, ambos empresários, 

assim como os demais secretários. Eles se juntaram à sociedade local em prol das construções 

que marcariam o centenário: o pavilhão de eventos, a praça e o Monumento ao Imigrante, do 

artista Fritz Alt.  

Assim, em 1951 os trabalhos de urbanização se consolidaram, como se evidencia em um 

recorte de jornal impresso de 1 fevereiro de 1951: “[...] Obras ainda precisam ser terminadas na 

praça da Bandeira, tais como: aterro, terra planagem, instalações sanitárias [...], etc., as quais 

não ficarão concluídas, até o início dos festejos do Centenário, se não houver colaboração de 

nossa indústria.” (ARQUIVO HISTÓRICO DE JOINVILLE, 2021). 

Por se tratar de uma área de inundação, a ocupação não foi simples. É perceptível na 

figura 54 da década de 60, o quanto se tratava de uma terra alagadiça33, mas mesmo neste 

contexto houve a urbanização, pois o homem é um importante agente geomorfológico 

(MONTEIRO, 2020).34  

 
 

 
33 Na cidade de Joinville muitas outras urbanizações ocorreram em áreas de inundação como na locação do 
Mercado Municipal e nas áreas de manguezais de bairro como Fátima, Boa Vista, Espinheiros e Jardim Iririú. 
34 Das instalações do que viria a ser o Terminal Urbano, em 1960 era ainda um terreno desocupado (como se 
verifica na figura 54) e já era o local do ponto final das linhas de transporte coletivo. Em 1966 recebeu uma 
estrutura de coberturas lineares, em 1981 recebeu uma cobertura mais abrangente (passou a ser todo coberto) e no 
ano 2000 foi remodelado para o que se vê em 2021 (ARQUIVO HISTÓRICO DE JOINVILLE, 2019). 
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Figura 54 – Complexo presente na Praça da Bandeira próximo à sua inauguração  

 
Fonte: Da Autora - base: Arquivo Histórico de Joinville, 2020. 

Na figura 55, é possível ver, na primeira foto, o projeto para o pavilhão de exposições 

e, na segunda, a construção e o terreno que, em breve, seria a Praça da Bandeira, na época 

também chamada por alguns de a Praça do Centenário — (inclusive no ato da inauguração), 

mas, em 1957, volta a ser inscrita legalmente como Praça da Bandeira, com registro na Lei nº 

544, de 12 de fevereiro (CENTENÁRIO, 1951; IPPUJ, 2013). 

 
Figura 55 – O centro de exposições - em comemoração ao centenário da cidade e as dificuldades de sua 

implantação 

 
Fonte: (a) Sociedade Amigos de Joinville, 1951, p. 179); (b) Grupo JHOS (por Ingo Hoffman), 2019. 
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Para realizar a construção, foi feito o aterramento do terreno, tendo em vista que uma 

parte do rio Mathias atravessava a área, o que intensificou os alagamentos. “Com ajuda de 

caminhões cedidos por empresas da cidade fora transportado aterro para o local. Voluntários, 

por sua vez, com [pás] e enxadas, ajudaram a espalhar [...]” (MACHADO, 2014, n.p.).  

Assim, em 9 de março de 1951, marcando os 100 anos da cidade, em comemoração ao 

centenário da cidade se concluiu a construção do complexo, foram inaugurados o Pavilhão de 

Exposição Centenário de Joinville (atual ginásio de esportes Abel Schulz), a Praça da Bandeira 

(incluindo parte da futura Praça Dario Salles) e o Monumento ao Colono, aos Pioneiros e/ou ao 

Imigrante (nomes encontrados para o mesmo monumento), localizado no centro da Praça da 

Bandeira. A implantação envolveu a construtora que ganhou a licitação, mas também os 

cidadãos.  

O evento do centenário35 foi amplamente noticiado e uma parte da cidade se envolveu 

nos festejos, que levaram dez dias. Foram realizadas muitas atividades (figura 56), começando 

com um baile na presença do Governador, do Prefeito, de militares e de outros representantes 

da elite local, o qual efetiva o ciclo de domínio da elite que determina o lugar, viabiliza o 

embelezamento e usufruir a cidade. Também aconteceu, no dia 9 de março, na rua do Príncipe, 

um desfile cívico e de bicicletas (na época representantes ilustres da cidade), uma competição 

esportiva com representantes de clubes nacionais e a inauguração do Monumento ao Imigrante, 

que marcou o encerramento dos eventos (CENTENÁRIO, 1951; ARQUIVO HISTÓRICO DE 

JOINVILLE, 2019). 

 
Figura 56 – Evento em comemoração ao centenário de Joinville, em 1951, na Praça do Centenário (Praça da 

Bandeira) 

 
Fonte: Arquivo Histórico de Joinville, 2019. 

 
35 Para registrar o evento do centenário, foi produzido um vídeo, que pode ser assistido no seguinte link: 
https://www.youtube.com/watch?v=rbB-0M17Paw (CENTENÁRIO, 2019). 
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Após a inauguração, a praça seguiu como um lugar ativo, com os cidadãos a utilizando, 

sobretudo, pela presença do Theatro Nicodemus (futuro Cine Palácio), com suas apresentações 

e projeções de filmes, e o centro de exposições — ambos traziam motivações para a população 

frequentar o local. Observa-se que, neste período, o local que atualmente se chama Praça Dario 

Salles nasceu com a Praça da Bandeira, com um parque infantil (figura 57-A) amplamente 

utilizado pelas pessoas, que, até hoje, confundem um espaço com o outro (os detalhes desta 

área do parque serão apresentados na sequência, na discussão histórica sobre a Praça Dario 

Salles).  

Entretanto, com o esvaziamento da área central36, em 1970, a Praça da Bandeira também 

começou a ser deixada de lado, tendo início um processo de alteração da função, que, de espaço 

familiar, passou a proporcionar outras atividades, principalmente no horário noturno. Como 

descreve um cidadão joinvilense, “as prostitutas, [...] agora, iriam mudar-se para a Praça da 

Bandeira [...]. Do outro lado da rua estava o Cine Palácio, que, a partir dessa data, especializou-

se em filmes de pornografia” (MACHADO, 2014, n.p.). 

Sobre as intervenções no local, verifica-se, na figura 57, de 1968, que o desenho da 

época era orgânico, com caminhos de fluxos bem fluídos, dando conta da necessidade de 

circulação de seus transeuntes. O monumento aparece em meio ao extenso gramado e possui 

barreira de aproximação, com vegetação e uma pequena cerca (figura 57-B). É possível ver as 

luminárias brancas distribuídas em toda praça. E, sobre os bancos, as imagens encontradas não 

revelam com nitidez estes elementos. A Praça da Bandeira, naquele ano, foi também palco de 

um evento histórico, recebendo a primeira cabine telefônica da cidade (figura 56-C). 

 
Figura 57 – Praça da Bandeira em 1968 - vê-se, ao lado da praça, o Terminal Urbano ainda sem cobertura e, à 

esquerda, ao lado do ginásio de esportes Abel Schulz, uma continuação da Praça da Bandeira 

 
Fonte: (a) Grupo JHOS, 2019; (b) IBGE, 2021; Arquivo Histórico de Joinville, 2020 (adaptados pela autora). 

 
36 As razoes deste fenômeno estão descritas na seção 3.3.1 desta tese, na discussão denominada “Formação 
socioespacial de Joinville e sua área central” 
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Já na imagem da Praça da Bandeira em 1975 (Figura 58) aparecem os bancos, que não 

eram vistos em 1968 — modelos de concreto, com desenho de cantos arredondados e encosto, 

de distribuição distante uns dos outros, mas propiciando vistas diversas, tanto para o 

monumento quanto para as circulações de pessoas. Outra mudança sutil é vista no jardim que 

envolve o monumento, do qual as cercas foram removidas.   
Figura 58 – Praça da Bandeira em 1975 

 
Fonte: Ehlke, 1975; Arquivo Histórico de Joinville [cartão postal], 2020. 

 
 

O monumento principal da praça foi obra do artista Fritz Alt, realizado a pedido da 

Sociedade Amigos de Joinville, em comemoração aos 100 anos da cidade, em 9 de março de 

1951 (SOCIEDADE AMIGOS DE JOINVILLE, 1951). Foi construído em “pedra granito 

rosa”, com base de 4 metros x 5,2 metros e altura de 6,5 metros, composto por esculturas que 

refletem os colonos e os nativos, além de outros elementos que destacam o momento da 

imigração, com um dos painéis dizendo o seguinte: “Joinville aos seus colonizadores em março 

de 1851”. Estas informações constam no contrato firmado entre Fritz Alt e a Sociedade de 

Amigos de Joinville, em 1948 (MOSER; MORAES, 2011).  

No decorrer da história, a praça e o monumento sofreram intervenções, com o acesso à 

escultura também sendo alterado, como já dito. Aqui, é apresentada uma síntese delas, 

vivenciadas na base do monumento e que refletem nas relações das pessoas com este mobiliário. 

Na figura 59-A e B, de 1951 e 1952, respectivamente, nota-se que a base do monumento 

contemplava um espaço mais alto e gramado, que, na época, servia para jovens e famílias se 

sentarem para contemplação, conversa e poses para fotografias. Na figura 59-C, de 1968, a base 

possuía uma vegetação e cercas que impediam a aproximação do cidadão ao monumento, 

entretanto, na figura 59-D, de 2020, são vistos degraus que servem também de assento e 

facilitam o acesso à escultura, além de ser utilizada por manifestantes como local de verbalizar 

suas demandas. Entretanto, dos três períodos apresentados, é no atual que a escultura está mais 

degradada, com evidente falta de manutenção, além de estar com partes quebradas.  
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Figura 59 – Monumento ao Colono e as intervenções realizadas na base da escultura - (a) 1951; (b) 1952; (c) 

1968; (d) 2020 

 
Fonte: (a, b) Arquivo Histórico de Joinville, 2019; (c) IBGE, 2021; (D) Da Autora, outubro de 2020. 

 
A intervenção seguinte na Praça da Bandeira foi em 1988, juntamente com as mudanças 

na Praça Dario Salles, na gestão do Prefeito Wittich Freitag. As alterações envolveram uma 

mudança completa. Os pisos passaram a ser de petit pavè (pedra portuguesa), com desenhos 

para dar destaque ao monumento (figura 60-B). Os jardins, que eram de forma orgânica, com 

linhas sinuosas, passaram a ter linhas retas. Criaram-se áreas verdes com grama e composição 

de volumes, cores e texturas (figura 60-A e D). Os bancos também foram trocados, embora 

continuassem de concreto e com encosto, mas agora maiores em comprimento e com linhas 

simples e retas. Mesmo com a distribuição linear dos bancos na praça (figura 60-C), também 

se verificam organizações que permitem interações (figura 60-A e D). Por fim, o último 

elemento que se destaca na alteração é o Monumento ao Imigrante, com a adição de três degraus 

em granito. 
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Figura 60 – A Praça da Bandeira e seu piso petit pavê 

 
Fonte: Fundação Cultural de Joinville, 1996 - imagem a; Anesi, 2007 - imagens b, c e d. 

 

Entre a intervenção de 1988 e a próxima, que foi em 2009, a Praça da Bandeira esteve 

sujeita a outras mudanças menores. Uma delas foi a inserção de um posto policial pequeno 

próximo ao Terminal Urbano e à rua Nove de Março — não foi possível identificar a data desta 

alteração.  

Em sua última intervenção, ocorrida em 2009, houve troca de todo o piso. Assim como 

as demais praças, esta recebeu o paver colorido e também elementos de acessibilidade, com a 

guia podotátil e ajuste nas rampas.  

No período, ocorreu também retirada do pequeno posto policial (parecido com o da 

Praça Nereu Ramos) e, em relação aos mobiliários, o local recebeu novos bancos, lixeiras e 

paraciclos. Além disso, foram trocadas as bordaduras dos jardins e foram inseridas novas 

luminárias (figura 61) (IPPUJ, 2020). Manteve-se o Monumento ao Imigrante com seus três 

níveis de degraus, da intervenção anterior, e os mastros das bandeiras, que por três anos 

estiveram em manutenção — em 2018, a bandeira voltou a flamular na praça que leva seu nome. 
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Figura 61 – Praça da Bandeira após a intervenção de 2009 

 
Fonte: Sadenco, 2021. 

 

Voltando um pouco para o passado, antes da instalação da Praça da Bandeira e do 

Terminal de Urbano, os movimentos populares aconteciam com frequência na rua do Príncipe, 

tendo em vista sua importância comercial, e também na Praça do Mercado Público. Mas, da 

inauguração da Praça da Bandeira até hoje, é este o espaço que o cidadão joinvilense utiliza 

com maior frequência para atos de manifestação popular (figura 62 – A e B), é o lugar de 

encontro para os comícios e dali partem as passeatas em direção às principais ruas da cidade.  

Acredita-se que esta apropriação da praça ocorre devido à sua fácil localização, por estar 

ao lado do Terminal Urbano Central, onde circulam mais de 100 mil pessoas por dia. E somam-

se a isso os elementos simbólicos que o local carrega e que dão mais ênfase em sua expressão 

democrática na cidade.  

 
Figura 62 – Manifestações na Praça da Bandeira (a) Manifestação do Movimento Passe Livre, em 2015; (b) 

Manifestação contra a ditadura, em 2019 

 
Fonte: (a) Batista, 2015; (b) Agora Joinville, 2019. 
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Nas figuras 63 - A e B estão registradas as manifestações recentes contra e a favor ao 

governo, em dias distintos, o que demonstra a versatilidade do espaço, pois os diferentes podem 

se expressar, a pluralidade se evidencia e o cidadão exerce uma vida ativa. 

 
Figura 63 – Manifestações contra e a favor do governo (a) Manifestação contra o governo, em 16 de maio de 

2019; (b) Manifestação a favor do governo, em 26 de maio de 2019. 

 
Fonte: (a) O Mirante, 2019; (b) Florêncio, 2019.  

 

A Prefeitura tem promovido feiras no local para fomentar a vitalidade urbana. Em 2004, 

havia feiras diariamente, mas a estrutura era do próprio comerciante e os produtos eram 

diversos, como coloniais, artesanatos e outros artigos (figura 64-A) (PEREIRA, 2004). Em 

2019, a Prefeitura Municipal passou a promover a Feira Dona Francisca (figura 64-B), que 

acontece apenas uma vez por mês. É uma feira pública para proporcionar a comercialização de 

produtos artesanais da comunidade local (PMJ, 2019).  

 
Figura 64 – Feira de produtos na Praça da Bandeira 

 
Fonte: (a) Pereira, 2004; (b) G1, 2019. 

 

É importante recordar ainda outro evento organizado pelo governo, o Natal Luz (figura 

65), que movimentava a cidade e as praças, mas que, atualmente, não faz mais parte da 

programação. 
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Figura 65 – Evento de Natal na Praça da Bandeira 

 
Fonte: Dalonso, 2012. 

 

Em síntese, no que diz respeito ao contexto histórico de evolução, a configuração atual 

da Praça da Bandeira pouco foi alterada. O desenho da praça segue tendo como elemento central 

o Monumento ao Imigrante, de 1951, que se destaca no eixo de entrada do Terminal Urbano, 

local por onde chega e sai a maior parte da população que circula no Centro. Desde a sua 

construção, as mudanças foram nos formatos dos jardins, tipos de pisos, vegetações e materiais, 

entretanto, a função e o formato seguem os mesmos. É válido ressaltar ainda que, ao longo da 

história, o local passou a ser o espaço de manifestação das reivindicações da população de 

Joinville. 

 

4.4 NARRATIVAS: PRAÇA DARIO SALLES 
 

A Praça Dario Salles nasceu em comemoração ao centenário da cidade de Joinville, em 

1951. Não existem registros sobre as histórias da criação deste espaço em livros, artigos ou 

boletins técnicos, mas foi possível identificar, por meio de documentos, fotos e artigos de jornal, 

que ela nasceu com a Praça da Bandeira. O local, situado na rua Nove de Março, recebeu o 

nome de Praça Dario Salles em 1971, pela Lei de Denominação nº 1153, de 22 de outubro 

(IPPUJ, 2013). 

Em 1951, uma parte da Praça Dario Salles abrigava um parque infantil, no trecho ao 

lado do ginásio de esportes Abel Schulz. Naquele período, as Praças Lauro Müller e Nereu 

Ramos eram espaços ativos na cidade e se encontravam no núcleo comercial. O local onde foi 
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construída a Praça da Bandeira, incluindo parte da Dario Salles (que na época era chamada 

também de Praça da Bandeira), ficava em uma área com poucos atrativos comerciais, contudo, 

seu entorno abrigava o ginásio de esportes (conhecido na época como Palácio dos Esportes) e 

também o Theatro Nicodemus (figura 66), elementos que garantiam vitalidade ao local por um 

tempo, incluindo o Terminal Urbano, que passou a funcionar por volta do fim da década de 

1960. 

 
Figura 66 – Vista aérea de 1960 - é possível ver o entorno da Praça Dario Salles e a área ainda não urbanizada 

(canto superior direito) 

 
Fonte: Arquivo Histórico de Joinville, 2019 - adaptado pela autora. 

 

Antes de 1960, havia na Praça Dario Salles um bar e uma sorveteria, que estavam 

instalados junto ao parque infantil e eram de administração do município. Em 1961, com o novo 
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governo, o local passou a ser terceirizadas, sendo possível vê-los na figura 76-B no centro da 

imagem ao lado do centro de exposições (TERNES, 1993). 

Na década de 1960 e no início de 1970, o parque infantil já possuía muitos 

equipamentos, entre eles, brinquedos e estatuas que remetiam histórias infantis (figura 67). Com 

uma ampliação feita pelo Governo Municipal em 1972, o espaço passou a ser mais utilizado, 

principalmente pelas famílias com crianças. Em um Boletim Técnico da Prefeitura, é 

apresentado um trecho que descreve o ato: “Procurando embelezar ainda mais a cidade, 

construímos ou reformamos: [...] Ampliamos parques e jardins, sendo o parque infantil da Praça 

da Bandeira beneficiados com maior número de peças para os folguedos das crianças” (PMJ, 

1973, p. 105). 

 
Figura 67 – O parque infantil na praça Dario Salles na década de 60. (a) A foto mostra um momento familiar em 
uma parte do parque onde se encontravam estatuas dos sete anões e a Branca de Neve; (b) Em uma perspectiva 

ampliada do parque se vê o conjunto formado por brinquedos e jardins 

 
Fonte: (a) Santana, 2021; (b) Arquivo Histórico de Joinville, 2019. 

 

Percebe-se, na figura 67, de 1961 e 1964, que o local apresentava brinquedos, estatuas 

infantis, um chafariz e jardins. Com a ampliação, os equipamentos se mantiveram e o espaço 

ganhou mais brinquedos infantis, o que pode ser conferido nas figuras 68-A, de 1973, e na 

figura 68-B, de 1974, com a comparação entre as fotos das décadas de 1960 e 1970. É 

perceptível também o crescimento da vegetação, o que criou um microclima de mais conforto 

térmico, tendo em vista o sombreamento gerado pelas árvores. Esta intervenção alterou a 

dinâmica do lugar, deixando-o muito conhecido e mais utilizado, pois as famílias vinham de 

bairros periféricos para trazer seus filhos.  
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Figura 68 – As fotos mostram um parque infantil no espaço ainda chamado de Praça da Bandeira, hoje nomeado 
Praça Dario Salles 

 

 
Fonte: (a) Grupo JHOS, 2019; (b) Boletim PMJ, 1973. 

 

No entanto no final da década de 70 (figura 69), no período noturno existia outra 

configuração no espaço, já relatada pelo historiador Machado (2014), em que a praça se tornava 

um lugar de prostituição. Corrobora para evidenciar este fato uma notícia sobre a vizinha praça 

da Bandeira, veiculada em jornal impresso de 1976: “Durante o dia, a Praça da Bandeira hoje 

não apresenta a mesma movimentação de alguns anos atrás, quando moças e rapazes ficavam 

[...] aguardando a sessão de matinê do Cine Palácio. Ainda hoje, porém quando anoitece, a 

praça é invadida por jovens de “vida fácil” [...].” (ARQUIVO HISTÓRICO DE JOINVILLE, 

2021). 

 
Figura 69 – Terminal Urbano e Praça da Bandeira, 1970 

 
Fonte: Arquivo Histórico de Joinville, 2019. 
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Mesmo com este descritivo sobre o cenário do final da década de 70, foi somente em 

1988 que se fizeram intervenções, o parque e a área verde foram extintos e no lugar foi 

construída uma Praça de espelhos d’água (figura 70), com o projeto paisagístico de Burle Marx 

(famoso paisagista brasileiro). Segundo Jordi Castan, paisagista local, a obra nunca foi 

totalmente concluída, pois a proposta era que os espelhos fossem até o Terminal Urbano, 

fazendo parte da Praça da Bandeira. “Do projeto do Burle Marx, só restaram as palmeiras [...]. 

O plano era construir um centro cívico onde fica o terminal de ônibus. Aquele espelho de água, 

da Dario Salles, seguiria até lá, cortando a Praça da Bandeira. Mas só uma parte do projeto foi 

realizada. O resto ficou apenas no papel” (SCHWARZ, 2009, n.p.). 
 
 

Figura 70 – Panorama da Praça Dario Salles em 1988. 

 
Fonte: Arquivo Histórico de Joinville, 2019. 

 
A intervenção de 1988 foi muito criticada pela população da época por tirar 

equipamentos que eram utilizados e colocar outros predominantemente estéticos. Os espelhos 

d’água (resquícios presentes até hoje) passaram a ocupar grande parte da área e as atividades 

do local eram voltadas principalmente à contemplação e ao descanso (figura 71). Das 

alterações, o revestimento de piso se tornou o mesmo do resto do centro histórico, com o petit 

pavè. Os bancos foram trocados para o modelo adotado da Praça da Bandeira, com uma 

intervenção em conjunto — bancos de concreto com encosto, lixeiras, luminárias, jardins e 

palmeiras imperiais plantadas em pontos que criavam desenhos na praça. Mas o destaque ficou 
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mesmo por conta dos espelhos d’água e dos chafarizes, os quais passaram a dar nome à praça 

na voz dos cidadãos joinvilenses, como Praça das Águas ou Praça dos Espelhos d’Água.  

 
Figura 71 – O chafariz da praça Dario Salles, em 1988 

 
Fonte: Joinville Antiga, 2020. 

 

Observa-se também que alguns pontos de ônibus estavam localizados ao longo da rua 

Nove de Março, o que fazia que quem esperasse um transporte também se relacionasse de 

alguma forma com a praça —olhos atentos ao que acontece no entorno (figura 72). 

 
Figura 72 – Praça Dario Salles e a grande ocupação por espelhos d’água, [199?] - vê-se, à esquerda, os pontos de 

ônibus e as pessoas 
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Fonte: Hardt, 2019. 
 

O desenho urbano desta intervenção de 1988 foi assinada pelo paisagista Roberto Burle 

Marx, que, em sua proposta, desenhou um centro cívico que seria ligado à Praça da Bandeira. 

Esta obra não foi totalmente finalizada, mas os espelhos d’água desenhados na época foram 

executados, além das palmeiras imperiais plantadas neste período.  

A escultura principal da praça é um memorial projetado por Edson Machado, idealizado 

para a comemoração dos 50 anos da empresa Tupy, como homenagem ao seu criador, o 

empresário Hans Dieter Schmidt, e do aniversário de Joinville. Ele foi inaugurado em 9 de 

março de 1988, juntamente com a revitalização da praça (figura 73).   

 
Figura 73 – Monumento a Hans Dieter Schmidt, do artista plástico Edson Machado - foto de 1990 

 
Fonte: Grupo JHOS, 2019. 

 

No início dos anos 2000, a Praça Dario Salles era um espaço frequentado pela população 

para contemplação, descanso e encontros de grupos. As pessoas em situação de rua e 

dependentes químicos tinham no local a possibilidade de abrigo nos bancos, nas áreas de baixo 

fluxo na lateral do ginásio e nas proximidades da estação de recalque37. Eles também contavam 

com inúmeros lugares para guardar os pertences nas árvores e um local de higiene ao utilizar 

os espelhos d’água (figura 74). Quer dizer, era um ambiente que acabava por gerar insegurança 

para alguns transeuntes, pois se verificou que na ocupação de determinados grupos na praça, os 

 
37 A estação de recalque existente na praça Dario Salles faz parte do sistema de esgoto da cidade, tem a função 
de bombear o esgoto até chegar à Estação de Tratamento de Esgoto - ETE. 
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que precisassem se deslocar do Terminal Urbano para a Prefeitura, comércios e serviços do 

entorno, acabavam utilizando a calçada no outro lado da rua Nove de Março, evitando, assim, 

possíveis constrangimentos (PEREIRA, 2004). 

 
Figura 74 – Praça da Bandeira e seus usuários no ano 2000 - destaque às pessoas em situação de rua e/ou 

dependentes químicos (alguns se banhavam no espelho d’água próximo ao monumento 

  
Fonte: Pereira, 2004 - adaptado pela autora. 

  

No ano de 2001 foi instalado no local um monumento denominado “A nave dos 

pioneiros”, ou ainda “Pira simbólica”, é uma criação dos arquitetos e urbanistas Marcel 

Virmond Vieira e Norberto Sganzerla, o objeto foi viabilizado com o intuito de homenagear os 

pioneiros, na placa fixada ao objeto destaca-se o seguinte trecho: “A Nave dos Pioneiros foi 

ofertada a cidade por um grupo de empresários, descendentes dos imigrantes que aqui vieram 

construir um novo mundo”. 

Em 2005, 15 palmeiras imperiais foram tombadas, com base no Código Municipal do 

Meio Ambiente, de 1996. Sua relevância tem relação com o projeto de 1988, uma vez que elas 

são vestígios desta intervenção. 

Em 2009, houve a última intervenção prevista pelo Governo Municipal no sentido de 

promover melhorias na praça. O local foi totalmente remodelado, com a troca dos pisos de petit 

pavè para o paver colorido, com desenho acessível, incluindo o piso podotátil. Neste período 

ocorreu a redução dos espelhos d’água e, com isso, abriu-se espaço para novas atividades. O 

local passou a contar com um parque infantil e aparelhos de ginástica (figura 75), novos bancos, 

mesas de jogos (conjunto de bancos e mesa de concreto), luminárias e lixeiras (SEINFRA, 

2021). 
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Figura 75 – Equipamentos da praça Dario Salles após a intervenção de 2009 

 
Fonte: Sadenco, 2021. 

 

Foi uma mudança revolucionária para um local que tinha a única função de 

contemplação e passou, então, a contar com tantas outras atividades e espaços para eventos. 

Um desenho mais livre, sem tantas barreiras, para facilitar o fluxo de transeuntes e, por 

conseguinte, uma eventual parada (figura 76). 
 

Figura 76 – Praça Dario Salles após intervenção de 2009 

 
Fonte: Vida de Turista, 2021. 

 
 

A intervenção deu novo fôlego ao local. A apropriação passou a acontecer, entretanto, 

os problemas de manutenção voltaram, com destaque para o espelho d’água, pois já existiam 

vazamentos e eles seguiam acontecendo. Além disso, a água ficava parada, sem circular, tendo 

a possibilidade de transmitir doenças. Fora isso, a população jogava lixo no espaço, criando um 

ambiente insalubre (ROSAR, 2012).  
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Entretanto, neste mesmo ano de degradação estremada, o local passou por limpeza e a 

praça ficou lotada em eventos programados pelo município, como o de Natal, conforme lotação 

percebida em 2012 e decoração vista em 2013 (figura 77). 

 
Figura 77 – Praça da Dario Salles e os eventos natalinos 

 
Fonte: Dalonso, 2012; NDMAIS, 2013 - adaptado pela autora. 

 
 

Em 2014, a praça foi interditada para obras no rio Mathias (macrodrenagem) e, com um 

canteiro de obras montado no meio do local, ficou desativada parcialmente até 2019 (figura 78). 

Durante este período, foram vivenciados muitos problemas com a utilização do lugar para 

práticas ilícitas, principalmente porque os tapumes colocados ali contribuíam para a ausência 

dos “olhos para a praça” jacobsianos. 

 
Figura 78 – Praça Nereu Ramos em 2017, desativada para obras de macrodrenagem do rio, com tapumes em 

toda sua extensão 

 
Fonte: Google Street View, 2017. 

 

Em 2019, voltou a ser liberada para o público, mas em uma nova versão. Seus 

equipamentos não voltaram totalmente, pelo menos até o momento (maio de 2021). O que resta 

da antiga praça são as palmeiras, da intervenção de 1988, que são tombadas. Ainda é vista parte 
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do espelho d’água e o monumento comemorativo, mas sem água e sem chafariz, já extintos 

antes de 2009. Também há bancos e mesas de concreto, bancos de ferro e madeira, lixeiras, 

luminárias e jardins (figura 79)38.  

 
Figura 79 – Praça Dario Salles em 2020 - à esquerda, destaque para o monumento; à direita, dois monumentos e, 

embaixo da vegetação, um conjunto de mesas e bancos de concreto 

 
Fonte: Da Autora, 28 de outubro de 2020. 

 

Em resumo, trata-se de outra praça, agora com menos elementos ativos. Local peculiar, 

a Praça Dario Salles é um eixo de circulação entre a população e o Governo Municipal, sendo 

o Terminal Urbano o local de concentração de pessoas e a conexão do centro histórico da cidade 

com todos os bairros. Assim, estão todos interligados em um só eixo: o terminal, a Praça da 

Bandeira e a Praça Dario Salles — e todos no mesmo eixo com o Governo Municipal, 

representado pelo edifício da Prefeitura de Joinville. 

Após estas narrativas acerca da evolução histórica de cada praça, dando conta de uma 

percepção geral, é possível notar indícios de que as intervenções não acompanham a velocidade 

das transformações sociais, políticas e econômicas da sociedade. As praças sofrem intervenções 

públicas que parecem cíclicas, mas é preciso uma ou duas décadas para que uma nova ação se 

anuncie, o que coloca em discussão que estas não acompanham a velocidade das evoluções 

humanas. No decorrer dos anos os citadinos usuários de um determinado espaço de praça se 

alteram, são novos perfis, anseios e necessidades, enfim, têm-se evoluções nas demandas que 

as intervenções não acompanham. É preciso que se façam planos de ação estratégica para que, 

antes da decadência, sejam apresentadas as alterações, necessidades que devem ser tratadas em 

conjunto com seus cidadãos.  

  

 
38 As coletas de dados da situação das praças têm seu limite até dezembro de 2020, o que não considera as ações 
do governo de 2021-2024. 
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PARTE II - RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Para a análise sequencial são apresentados três capítulos: um sobre o lugar (concebido), 

um sobre as pessoas (o vivido) e um sobre o ambiente (percebido). O primeiro (capítulo 5) traz 

as discussões sobre o que está concebido no complexo de praças e em cada uma delas. O 

segundo (capítulo 6), por sua vez, trata das pessoas e suas relações em cada praça e também no 

conjunto delas. E o terceiro (capítulo 7) aborda a percepção sobre o que está concebido e é 

vivenciado em três perspectivas: a dos cidadãos joinvilenses, a dos usuários de cada praça e as 

evidências das práticas espaciais. 

O estudo do todo é feito no entrelaçamento das partes. O concebido se entende pelo que 

está edificado na perspectiva da necessidade das pessoas, enquanto o vivido se interpreta nas 

realidades das relações, e o percebido evidencia o encontro entre o concebido e o vivido. São 

as representações do espaço intrincadas com o espaço das representações, cujo resultado são 

as práticas espaciais, ou seja, expressões de vínculos urbanos.  
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5 O LUGAR: A CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS E SEU ENTORNO (CONCEBIDO) 
 

O entendimento do aspecto construído envolve não só o elemento em si, que neste caso 

são as praças, mas inclui o entorno edificado e as relações estabelecidas neste conjunto. É 

necessária, então, uma análise de longe e de perto para assimilar a realidade em contexto. A 

percepção do todo é indivisível e requer a articulação das partes.  

Na tentativa de um diagnóstico sistêmico, cabe destacar a importância dos olhares dos 

técnicos envolvidos no que se produziu neste espaço construído, os quais, ao fim de cada 

discussão, apresenta-se um parecer para dar conta desta perspectiva. A coleta de dados deste 

grupo foi realizada pelo método de entrevista estruturada, com entrevistas realizadas no período 

de 16 de outubro de 2020 a 29 de janeiro de 2021, com oito entrevistados, todos profissionais 

da Prefeitura Municipal de Joinville, de secretarias diversas, entre elas: Secretaria de 

Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável (SEPUD), unidade de Planejamento e 

unidade Cidades Humanas e Inteligentes; Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT); 

Departamento de Trânsito de Joinville (DETRANS); e Secretaria de Infraestrutura Urbana 

(SEINFRA), unidade Banco de Projetos. Contudo, não se pode contar com o depoimento da 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – unidade de Parques, Praças e Rearborização 

Pública (SAMA-UPP), apesar das tentativas39. Adiciona-se nesta discussão a entrevista com 

dois representantes da extinta Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Joinville (IPPUJ). 

Assim, como já exposto, inicia-se com um olhar distanciado sobre o construído, 

compreendendo o lugar em que o complexo de praças está inserido e, na sequência, analisando 

os aspectos edificados de cada uma das quatro, com um olhar aproximado. Ao final, apresenta-

se um diagnóstico a respeito do edificado nas praças e sua proposição para as pessoas, síntese 

realizada com base nas bibliografias apresentadas no corpo teórico. 

 

5.1 O ENTORNO CONCEBIDO 
 

As quatro praças objeto deste estudo formam um complexo conectado pela proximidade 

e por seus contextos históricos. Para a compreensão destas questões, apresenta-se também uma 

 
39 Sobre as entrevistas solicitada à SAMA, a pesquisadora recebeu o aceite do entrevistado em novembro de 2020. 
Ele confirmou o recebimento do roteiro, contudo, não retornou com as respostas. A mesma situação foi vivenciada 
na secretaria do antigo governo, de 2017-2020, e se repetiu na gestão atual, de 2021-2024, em janeiro de 2021 — 
após este mês, optou-se por não mais insistir, tendo vista que não existe obrigatoriedade, uma vez que as 
informações são fornecidas livremente. Assim, são apresentadas as realidades sem essas perspectivas. 
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análise dos elementos que entrelaçam este agrupamento e, neste sentido, optou-se por utilizar 

um recorte com raio de 350 metros40 a partir de um ponto central entre as praças e, nele, fazer 

o diagnóstico de três questões nas relações com os espaços. A primeira trata do uso do solo, ou 

seja, um descritivo das funções presentes nas edificações, a fim de se obter um olhar sobre a 

diversidade de usos no local. A segunda questão são os modais de transporte, que movimentam 

as pessoas na cidade por meio do acesso de vias e meios de locomoção. E, por fim, a última diz 

respeito ao fluxo das pessoas a pé e suas relações com as praças. 

 

5.1.1 O entorno imediato das praças: uso do solo 
 

A área central de Joinville, onde se encontra o recorte deste estudo, possui usos do solo 

diversos, mas o predomínio engloba atividades comerciais e de serviços. Na figura 80 são 

identificados os usos, o unicamente residencial e o misto, este último referente a um andar térreo 

comercial e/ou de serviço, sendo os demais residenciais. Contudo, mesmo com esta adição, o 

que se expressa são poucos pontos com a função residencial.  

Na prática, isso impacta em atividade humana intensa durante o dia e, à noite, um 

esvaziamento do espaço. Todavia, aqueles que ficam são importantes observadores do cotidiano 

local, pois das sacadas e janelas é possível ver e ouvir. 

Destarte, esta configuração de baixa predominância residencial revela a carência de 

“olhos para a rua” jacobsianos, sobretudo pelo fato de atividades comerciais e de serviços 

existentes serem realizadas quase que totalmente no horário comercial, das 9h às 18h, de 

segunda-feira a sábado meio-dia. As exceções são os edifícios hoteleiros (identificados na 

figura com H), o Terminal Urbano, os templos e o ginásio de esportes. É escassa a associação 

sincrônica de atividades, o que permitiria uma maior circulação de pessoas em dias e horários 

diversos. 

 

 

 

 

 

 

 
40 O raio de abrangência foi definido em razão dos limites das vias rápidas que ligam a cidade no eixo Norte/Sul 
da cidade. Considerou-se ainda traçar uma distância de caminhabilidade de 300m a partir do Terminal de ônibus 
Central, contudo as análises iniciais levaram a ampliação deste raio e o ponto que identifica o centro do raio passou 
a se encontrar no núcleo do complexo de praças e nas proximidades do Terminal. 
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 Figura 80 – Uso do solo no entorno da área de estudo  

 
Fonte: Produzido pela autora em Autodesk Student Version 2021. Elaborado com base em dados de PMJ/IPPUJ 

(2006) e Google Maps (2021). 
 

Apesar da discussão nesta seção ter um olhar distanciado e tratar do todo, é preciso 

também um olhar aproximado e atento para cada praça e sua configuração de uso do solo (ver 

novamente a figura 80). 
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No caso das Praças da Bandeira e Dario Salles, a ligação direta com o uso residencial é 

quase inexistente, pois possuem equipamentos institucionais e atividades comerciais e de 

serviços. Em específico sobre a Praça Dario Salles, em seu entorno existem residências, mas 

elas não têm conexão com o espaço, pois se encontram no outro lado do rio. Considera-se ainda 

a observação de uma ausência de atividades comerciais no entorno imediato desta praça, o que 

também, durante o dia, não lhe confere “olhos para a rua”. Entretanto, no entorno da Praça da 

Bandeira, o Terminal Urbano e os templos conferem uma maior variação de atividades 

síncronas (horários diversificados). 

A Praça Nereu Ramos é a que apresenta um contexto residencial mais ativo em seu 

entorno, principalmente com o edifício Manchester, que possui térreo comercial e residências 

nos demais andares. Também tem edificações históricas de uso misto e conta com o Hotel Colon 

(em frente à praça), com atividade de serviço, mas que configura presença humana além dos 

horários comerciais. Destaca-se ainda ser esta a praça com a maior diversidade de comércios 

em seu entorno imediato e proximidades. 

A Praça Lauro Müller, por sua vez, tem em uma de suas esquinas um edifício de uso 

misto. Porém, quanto às atividades comerciais, encontra-se limitada, com predomínio de 

prestação de serviços em suas vias longitudinais. 

A praça que abriga em seu entorno o maior número de atividades síncronas, ou seja, que 

podem acontecer em horários além do comercial, é a da Bandeira, com o Terminal Urbano, os 

templos e o ginásio de esportes — destes, o equipamento mais ativo e fomentador de circulação 

de pessoas é o terminal, que funciona nos fins de semana, à noite e em parte da madrugada (sem 

considerar as alterações isoladas em razão da pandemia). 

Em resumo, a área recorte deste estudo possui um uso ativo em dias e horários 

comerciais e uma redução considerável no fluxo de pessoas à noite, sendo que cada praça tem 

suas peculiaridades e variações. Este fato foi comprovado durante o levantamento de dados, nas 

observações diretas (documentadas no caderno de campo), na fala dos usuários das praças 

(entrevistas) e a partir dos moradores do entorno (questionário com a cidade). Neste contexto, 

destaca-se um relato que reforça o exposto sobre os contrastes entre o dia e a noite:  

 
“Moro exatamente ao lado da praça Nereu Ramos [...] e tenho a impressão 
de que ela é bem segura durante o dia e insegura à noite. Principalmente pelo 
número de pessoas, já que durante o dia ela está sempre com muita gente e à 
noite só costuma ter moradores de rua ou usuários de droga” (resposta de 21 
de outubro de 2020, presente no questionário com a cidade41). 

 
41 O descritivo desta coleta de dados está presente no item 7.1. 
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5.1.1.1 O uso do solo e o entorno das praças: percepção do governo 
 

Nesta discussão sobre a diversidade de usos e seu impacto na usabilidade das praças, os 

profissionais do governo envolvidos nas intervenções mostram estar de acordo com o exposto, 

ou seja, concordam que são questões atreladas. Contudo, revelam que as ações para uma 

“revitalização do centro” tinham um olhar voltado ao desenho urbano, sem considerar a 

necessidade de articulações no planejamento urbano, como aparece no depoimento de um dos 

entrevistados, representante do extinto IPPUJ:  
“[...] Cabe uma crítica ao plano de revitalização do centro. Este foi muito 
calcado no desenho urbano de calçadas e praças, no mobiliário urbano, no 
layout de piso, no paisagismo, na iluminação. Se imaginava que bons projetos 
de reforma dos espaços atrairia as pessoas para o centro. Questões que se 
avaliaram paralelas naquele momento, hoje podemos ver que são cruciais 
para a vida no centro. Não fizemos nada e pouco se discutiu em relação a 
implantação de moradias populares, aluguel social e ações para adensar o 
centro. O adensamento sempre esteve presente nos discursos, mas deixado ao 
sabor do mercado isso não aconteceu. O esvaziamento noturno não se resolve 
só com desenho urbano. É primordial que tenhamos muitas pessoas morando 
em prédios com térreos ativos para garantir os olhos para a rua e a presença 
de pessoas de dia, de noite e nos feriados e fins de semana. Aí sim os bons 
projetos de espaços públicos, somados as atividades culturais, de lazer e 
gastronômicas podem ser potencializados e não cair no abandono” 
(entrevista de 16 de novembro de 2020). 
 

Outro depoente, também representante do extinto IPPUJ, destaca a importância do uso 

do solo na vitalidade das praças, mas fomenta uma dúvida sobre o caminho que se deve seguir:  
“[...] Não é possível atuar no centro da cidade de forma fragmentada. A 
questão das praças é indivisível da questão da vitalidade e significação do 
centro. A grande pergunta que se faz é quais são as ações que podem atrair 
novos usuários e novos agentes para o centro da cidade, diante dos desafios 
da consolidação de uma cidade policêntrica e dos serviços e comércios 
virtuais?” (entrevista de 25 de janeiro de 2021). 
 

Estas falas corroboram com o entendimento da relação do entorno das praças e sua 

usabilidade. A diversidade de usos do solo deve ser articulada pelo poder público no caminho 

de uma maior vitalidade no Centro, que considere as boas práticas de adensamento, como a 

inclusão social, além de incrementar atividades síncronas para maior apropriação das pessoas 

do que é público42. 

 

 
42  O intuito desta tese é compreender o vínculo urbano, sendo a questão de uso do solo inerente a esta discussão. 
Contudo, não serão feitas discussões sobre Plano Diretor ou Políticas Públicas e seus desdobramentos, tendo em 
vista o foco da pesquisa, que se volta para outros desdobramentos. 
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5.1.2 O entorno imediato das praças: modais de transporte 

 

O aspecto da mobilidade é questão emergencial nas grandes cidades e, neste estudo, faz-

se necessário um entendimento de suas variáveis e relações com o conjunto de praças.  

Apenas para retomar as averiguações relevantes deste tema, o automóvel particular é, 

hoje, um modal que gera muitos empecilhos no cotidiano das cidades, pois representa o 

movimento de poucas pessoas com o uso de um espaço exacerbado (vias e estacionamentos). 

Quer dizer, outros modais, como o transporte público, podem conferir uma locomoção de mais 

pessoas em espaço menor. Os modais que podem ampliar a qualidade dos espaços públicos são 

também aqueles que não envolvem o uso de energias fósseis (não renováveis), como, por 

exemplo, as bicicletas e os patinetes, que conferem uma locomoção limpa e com baixa demanda 

de área física.  

No recorte da área de estudo, onde está situado o complexo de praças, é possível 

conferir, na figura 81, os aspectos da mobilidade. Vê-se a presença do Terminal Urbano e que 

dele partem e chegam as linhas de ônibus para os bairros. Os pontos de parada (para que o 

pedestre espere o transporte coletivo) estão a uma distância que parte de 300 metros do Terminal 

Central (sendo este também o local de espera dos transeuntes) — estes equipamentos estão 

concentrados nas proximidades das vias de alto tráfego.  

Pela proximidade deste terminal com as Praças da Bandeira e Dario Salles, nos 

confrontantes delas, que se ligam à rua Nove de Março, existe uma via de uso exclusivo para 

ônibus, o que melhora o fluxo do transporte público, contudo, cria impedimentos para o fluxo 

do pedestre. 

As bicicletas são encontradas com muita frequência no entorno das praças e dentro 

delas, porém, não existem ciclovias. Há duas situações consideradas para o ciclista: uma via 

‘ciclável tipo ciclorrota’ (rotas recomendadas para o ciclista, com desenhos no piso) e outra via 

‘ciclável tipo compartilhada’ (ver o mapeamento na figura). O trecho que compreende a 

ciclorrota é curto, mas passa pela Praça Nereu Ramos, pela rua do Príncipe e chega até Praça 

da Bandeira, pela rua XV de Novembro, e até a Praça Dario Salles, pela rua Rio Branco. A 

praça Lauro Müller é a única das quatro que não possui ligação com nenhuma via ciclável — o 

trecho da via ‘ciclável compartilhada’ não abrange a área das praças.  

Sobre o mobiliário, paraciclo é um apoio para prender a bicicleta. Ele está presente nas 

Praças Nereu Ramos, da Bandeira e Lauro Müller. 
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Figura 81 – Mobilidade na área de estudo e seu entorno 

 
Fonte: Produzido pela autora em Autodesk Student Version 2021. Elaborado com base em dados de PMJ/IPPUJ 

(2006) e Google Maps (2021). 
 

Na configuração apresentada na figura 81, observa-se que a área de estudo é cortada 

pelas vias de eixo Norte/Sul da cidade (no canto esquerdo, pela avenida Juscelino Kubitschek 

e, pela extremidade direita, pela avenida Dr. Albano Schulz), identificadas como “vias de alto 
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tráfego”, trajetos de difícil travessia para pedestres, que acontece somente nas limitadas áreas 

com faixa. Na Praça Dario Salles, esta via (que é uma avenida) se torna evidente barreira entre 

o espaço e a Prefeitura Municipal (a topografia e o rio são outras barreiras presentes). 

Contudo, nas ligações com as praças, as faixas de pedestres se apresentam e fazem a 

ligação adequada com o entorno (esta configuração será visível no estudo parcial das praças). 

Ainda sobre as vias e seu fluxo, nota-se que, apesar de se tratar de uma área central da cidade, 

existem muitas vias de baixo fluxo (do tipo local) e que as vias de fluxo médio são de baixa 

velocidade, aspectos positivos para a circulação do pedestre. 

Quanto ao automóvel particular, este modal possui fluxo livre em toda área central, sem 

restrições de horários, porém, existem alguns casos de vias com uso compartilhado com 

preferência para o pedestre, como no caso da rua Eugênio Lepper, que faz parte da Praça Lauro 

Müller, que tem acesso restrito a veículos dos moradores e serviços. 

O táxi é um tipo de transporte por veículo automotivo que está presente neste recorte. 

Inclusive, podem ser vistos na figura 81 os mobiliários de abrigo para taxistas. Destes, apenas 

um, que fica em frente ao Cine Palácio, na Praça da Bandeira, está sem táxis (informação 

identificada na coleta de dados). 

Após o exposto, é possível resumir que a área de estudo é um local de veículos 

particulares e do transporte público movido por energia não renovável, com poucos elementos 

para incentivar o uso de outros modais. Alguns aspectos corroboram para este contexto, como 

a ausência de ciclovias e a falta de um sistema de empréstimo de bicicleta ou patinete, o que 

poderia motivar a circulação de pessoas e o transporte por energia limpa.  

 

5.1.2.2 Modais de transporte no centro: percepção do governo 

 

As questões aventadas sobre o incentivo ao uso dos modais limpos no Centro se 

apresentam carentes no que se encontra construído, contudo, vêm sendo pauta de discussão 

pelos técnicos. Segundo entrevista com profissional do DENTRANS, existem planos:  

 
“[...] Recentemente o Plano Diretor de Transportes Ativos – PDTA 
estabeleceu que a centralidade urbana do entorno da Estação Central deva 
ser trabalhada para priorizar pedestres e ciclistas e o PlanMob estabelece as 
vias de acesso a estação com pistas exclusivas para o transporte coletivo. O 
PDTA também planejou um novo modelo de estacionamento rotativo com 
tarifa mais cara, como maneira de desincentivar o uso do automóvel na 
região, bem como transferir os recursos do estacionamento para investir na 
qualificação das calçadas, ciclovias e vias do transporte coletivo” (entrevista 
de 16 de novembro de 2020). 
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Todavia, as soluções práticas que viabilizariam mais qualidade ainda estão na instância 

do planejamento, sobre as quais, no que tange ao entorno imediato das praças, existe proposta 

definida no Plano Diretor de Transportes Ativos (PDTA) (IPPUJ, 2016), embora ainda não seja 

delineada uma execução a curto prazo. Conforme o entrevistado, a única via que já está na etapa 

de projeto executivo é a rua Nove de Março, na qual se articula a alteração de calçadas e outras 

possibilidades de humanização voltadas ao pedestre. 

 

5.1.3 O entorno imediato das praças: os fluxos de pessoas 

 

Sobre o fluxo de pessoas, optou-se por fazer um mapeamento distinto daqueles feitos 

para o transporte. Aqui, considera-se o trajeto das pessoas a pé e por calçadas43, além das 

relações com o construído na cidade.  

O mapeamento do fluxo de pessoas, da figura 82, retrata uma realidade parcial, em dias 

de semana e no horário comercial, entre 9h e 18h, resultado com base no cruzamento dos 

seguintes dados: tipos de atividades existentes no concebido da cidade, pesquisas de campo 

realizadas em dias de semana e dados de gráficos de horário de pico presentes no Google Maps  

(verificação por rua em alguns estabelecimentos e nas praças)44. 

Do concebido, destaca-se o fluxo de pessoas, sendo identificado no mapeamento o 

seguinte: as manchas com maior influência de atividades comerciais; os serviços bancários; as 

atividades institucionais de ensino, os templos e também os equipamentos que representam as 

atividades de arte, lazer e cultura (neste grupo estão inclusos praça, museu, esporte e biblioteca). 

Após a contextualização sobre a elaboração do mapeamento, algumas interpretações 

ficam evidentes na figura 82.  O “alto fluxo de pedestres” coincide com as manchas comerciais, 

no entanto, é preciso entender qual é a disponibilidade de equipamentos que conferem outros 

usos, como o caso de atividades de lazer e descontração (fruição), que são os equipamentos 

identificados como “arte, cultura e lazer”. 
 
 

 
43 Não se identificam aqui os fluxos dentro das praças. Por ser este um olhar distanciado (escala macro), as 
discussões de fluxos dentro da praça serão debatidas e mapeadas na seção 5.2. 
44 Ainda sobre as fontes destas informações, o “Google usa dados agregados e anônimos de usuários que ativaram 
o Histórico de localização do Google. Essas informações serão exibidas [para um local] se receber visitas 
suficientes desses usuários. Não é possível adicionar as informações manualmente ao seu local. Elas só aparecerão 
se o Google tiver dados suficientes de visitas [...]” (Fonte: 
https://support.google.com/business/answer/6263531?hl=pt-BR). Com isso, a Praça Dario Salles (por ter um 
reduzido fluxo de pessoas) não apresenta os dados de “gráfico de horário de pico”, diferentemente das três outras 
praças deste estudo. 
 



183 
 

Figura 82 – Fluxo de pessoas com base nas atividades da área de estudo e seu entorno 

 
Fonte: Produzido pela autora em Autodesk Student Version 2021. Elaborado com base em dados de PMJ/IPPUJ 

(2006); SIMGEO/Joinville (2021) e Google Maps (2021). 
 

O Museu de Imigração é um exemplo que traz pouca interferência, pois está fechado 

desde 2018 para reformas, não proporcionando uso em seu espaço interno no momento. Por 

outro lado, é referência na paisagem, estando ligado à estrutura da Rua das Palmeiras, local 

aberto (livre fluxo) — e este conjunto de elementos é um marco de identidade na cidade. A rua 
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é fechada, em seu centro, para a circulação de automóveis, funcionando, então, como uma 

praça, pois apresenta mobiliários de permanência (assentos) para maior fruição (famílias e 

contempladores). Instigada pela reportação histórica, é referência visual em Joinville, mas não 

é comum existirem apresentações artísticas no local. 

Sobre as praças (seus usos ainda serão discutidos em detalhes no decorrer deste 

diagnóstico), é relevante destacar aqui que, no conjunto, poucos eventos artísticos ocorrem. O 

local em que esta prática se evidencia é a Praça Nereu Ramos, que tem um fluxo de pessoas 

alto, coincidindo ainda com as atividades comerciais do entorno.  

A Praça da Bandeira possui um alto fluxo, decorrente do Terminal Urbano, mas seus 

caminhos seguem para o lado oposto a este espaço e também à Praça Dario Salles, em razão da 

falta de elementos que incitem as pessoas a ficarem. Neste local, evidencia-se novamente que, 

em seu entorno, existem muitos templos e um ginásio de esportes e que, apesar de serem 

atividades que funcionam em horários diferentes do comercial, são equipamentos com 

movimentação em ocasiões específicas, mas que conferem ao local um público diverso.  

A Praça Lauro Müller é outro destaque nesta contextualização de fluxos. Observa-se que 

suas extremidades possuem considerável movimento de pessoas, porém, existem muitas 

barreiras físicas que impedem um caminho fluído dentro dela. A Biblioteca Municipal é um 

equipamento que deveria instigar a fruição e conectar as pessoas ao lugar, tendo em vista abrigar 

livros para empréstimo gratuito (embora sua resposta no cotidiano expresse pouco esta 

condição, o que será revelado nas seções a seguir). 

Em síntese, este mapeamento do fluxo de pessoas realizado no recorte que inclui o 

conjunto de praças representa uma realidade parcial de dias e horários comerciais, mas é preciso 

destacar que nos demais períodos a área passa a ter baixo fluxo de pessoas, revelando um 

esvaziamento do local45.  

Estas discussões do fluxo de pessoas se entrelaçam ao exposto no uso do solo, pois as 

pessoas caminham motivadas a ir a algum lugar e, quando de passagem, podem permanecer, 

contudo, devem ser apresentadas condições para isso. Assim, avultam-se novamente as 

diferenças entre as praças — ao observá-las individualmente quanto aos fluxos e às manchas 

de comércio nas proximidades que as envolve, é possível delinear possíveis demandas, ou seja, 

possibilidades de uma praça ser parte da caminhada de alguém. 

 

 

 
45 Informação evidenciada no levantamento de dados de campo em dias e horários não comerciais. 
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5.1.3.1 O fluxo das pessoas no bairro Centro: percepção do governo 
 

Tendo em vista o fluxo das pessoas estar relacionado com o que está disponível, sejam 

equipamentos edificados, sejam atividades efêmeras, foi questionado a um dos representantes 

do governo, representante da SECULT, o que é oportunizado nas praças da área central. 

Segundo ele, são fomentadas feiras e apresentações culturais, incluindo o “Festival de Dança” 

na Praça Nereu Ramos, contudo, no momento atual, as ações estão suspensas em razão da 

pandemia (entrevista de 27 novembro de 2020).  

Como as discussões acontecem entre Secretarias, buscou-se compreender quais são as 

percepções da SEPUD com um representante da gestão 2020, para o qual foi feito um 

questionamento sobre as tratativas realizadas para estimular os usos em todas as praças e em 

períodos diversos. A resposta envolve um futuro projeto a ser implantado:  
“Com a implantação do projeto Caminhos de Joinville, os instrumentos de 
promoção e indução (TDC, OODC e IPTU progressivo) acreditamos que o 
centro terá um uso além do atual, para potencializar fizemos um evento teste 
em 2019 juntamente com a CDL, o I Caminhos de Joinville e o Sábado + que 
começava sábado a tarde e ia até a noite e domingo com a feira do príncipe 
na rua das Palmeiras. Tivemos uma ótima adesão de pessoas, principalmente 
a noite, ocupar esses espaços é possível. Então, acredito que eventos 
culturais/gastronômicos podem auxiliar os projetos e instrumentos para a 
vitalidade das centralidades” (entrevista de 3 de dezembro de 2020). 
 

Neste relato, verifica-se a preocupação com as atividades como incrementadoras do 

encontro em espaço público, com um projeto que parece estar avançado, mas que se apresenta 

em momento de transição de governo, com nova gestão em 2021, quando se espera que estes 

projetos tenham continuidade. 

Dentro desta discussão técnica, outro entrevistado, representante do extinto IPPUJ, 

relata tratativas feitas em gestões passadas neste órgão:  
“A mobilização de público fora do horário comercial sempre foi o maior 
desafio. A estratégia envolvia a realização de eventos e feiras. Apresentações 
artísticas na Nereu Ramos, Feira de produtos coloniais e eventos de Páscoa 
e Natal na Dario Salles, eventos Cívicos na praça da Bandeira e assim por 
diante. Entretanto esta dinâmica foi interrompida em 2013 com o início das 
obras de macrodrenagem do Rio Mathias” (entrevista de 25 de janeiro de 
2021). 
 

 Em todos estes debates, percebe-se o entendimento quanto à importância das atividades 

efêmeras nos espaços públicos para que um maior fluxo de pessoas se apresente em horários 

diversos, contudo, o momento atual é pandêmico e tem a recomendação de afastamento entre 

os cidadãos, o que impossibilita as atividades nos espaços públicos e, assim, inviabiliza uma 

análise das ações atuais. 
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 Apesar do exposto, um relato chama a atenção para a real importância das praças nas 

pautas efetivas do governo. Ao questionar o representante da SECULT quanto às praças da área 

central fazerem parte das rotas turísticas da cidade, a resposta é a seguinte: “Apenas a Praça 

que fica junto ao Mercado Municipal é tratada como atrativo turístico e faz parte do nosso 

roteiro a pé para conhecer a cidade” (entrevista de 27 novembro de 2020).  

Esta fala demonstra as relações do governo (2020) com as praças, o que causa 

estranhamento, tendo em vista a importância histórica do complexo de praças da área central. 

Uma negligência quando se verifica o estado atual do construído em cada uma delas. 

 

5.2 A CONSTRUÇÃO DAS PRAÇAS (CONCEBIDO) 

 

O concebido nas praças pode envolver várias discussões, como sua concepção 

(surgimento), suas alterações no decorrer do tempo e seu momento atual. A discussão 

apresentada nesta seção trata do desenho urbano atual das praças. Para esta tarefa, buscou-se 

fazer uma coleta de dados estruturada em cada caso. Neste estudo, incluem-se o desenho da 

implantação atualizado, a coleta de dados fotográfica, a “ficha de levantamento da situação dos 

equipamentos e estruturas da praça” e a “ficha de avaliação das condicionantes físicas da praça”.  

Sobre a representação gráfica da implantação de cada praça, as informações foram 

obtidas em uma coleta de dados documental, com acesso aos arquivos digitais para desenho 

auxiliado por computador, na extensão dwg (para uso do programa AutoCad), obtido 

diretamente na Prefeitura Municipal de Joinville (PMJ), as quais retratavam realidades já 

extintas no que se refere à organização interna, mas sem alterações nas dimensões externas46. 

Assim, os desenhos das praças foram adaptados para a realidade que se apresentava no 

momento do levantamento de dados de campo do espaço físico, que compreendeu o período de 

20 de outubro de 2020 a 20 de janeiro de 2021 (neste intervalo também foram feitas coletas de 

dados dos usuários locais, com entrevistas e observações). 

Em relação aos dados fotográficos, a concentração foi nas imagens coletadas no 

levantamento de campo no período que compreende os meses de outubro e novembro de 2020, 

mas algumas poucas exceções foram necessárias, como utilizar imagens coletadas em campo 

em 2019 e 2021 — apenas situações em que as mudanças não interferem na veracidade da 

informação que considera um recorte de tempo específico. 

 
46 Com base nestes arquivos, foram extraídas as metragens quadradas, perímetro e dimensões longitudinais e 
transversais para avançar com as discussões do concebido, sobretudo no tema escala humana. 
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As fichas, por sua vez, foram baseadas no modelo de Maciel (2016) e foram adaptadas, 

com ajustes fundamentados nas bibliografias discutidas na seção 2.4, que tratam dos aspectos 

do desenho urbano e seus desdobramentos. 

A “ficha de levantamento da situação dos equipamentos e estruturas da praça” continha 

50 itens, mas foi necessário adicionar outros sete elementos, levando em conta o estudo teórico. 

Então, por fim, tinha-se uma ficha com 57 itens para coleta de dados. Com o intuito de 

esclarecer as bases teóricas utilizadas, adicionou-se na planilha uma coluna para indicar as 

referências (figura 83 e 84). Para todos os itens já incluídos em Maciel (2016), apresenta-se sua 

referência — quando houve a adição de outras fontes, é porque corroboravam com o exposto; 

e, quando não se apresenta a autora na célula de referência, reporta-se a um conteúdo adicionado 

com base nos autores apresentados. 

A ficha possui como primeira coluna o descritivo do objeto de averiguação, que pode 

ser um mobiliário, uma estrutura ou um equipamento. Na sequência, há uma coluna para indicar 

se este elemento está ou não disponível na praça em questão. Se a resposta for sim, então o 

preenchimento segue com a quantidade e, depois, no item “característica”, com o detalhamento 

do material e os aspectos funcionais. Na última coluna, avalia-se o estado de conservação e a 

higiene dele e de seu local de inserção. Ao fim da coleta de dados realizada com base nesta 

“ficha de levantamento da situação dos equipamentos e estruturas da praça”, é possível fazer 

uma análise do que existe ou não na praça e também seu estado geral de conservação. 
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Figura 83 – Ficha de levantamento da situação dos equipamentos e estruturas da praça – planilha interrompida 
em razão do tamanho 

 
FONTE: Maciel, 2016 - Adaptado pela autora com base em: Serpa, 1996; Mascaró L.; Mascaró J., 2002; Lira 

Filho, 2002; Freitas, 2008; Mascaró L., 2008. 

Nome da praça : Esquema de localização e entorno da praça:

Localização:
Área: ______________________m2
Função:  ☐ Esportiva            ☐ Recreativa.         ☐ Cultural
               ☐ Contemplativa    ☐Comercial           ☐Mista
Data da avaliação: _____/____/_____
Início:________h Término:_______h    Duraçao: _______

MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTO/
ESTRUTURA CARACTERÍSTICAS REFERÊNCIA

Material:__________________________________
☐c/ encosto ☐s/encosto
Material:__________________________________

Locação: ☐indivual ☐ agrupada
Material:__________________________________

Locação: ☐indivual ☐ agrupada

Material:__________________________________

Tipo:  ☐ jogos  ☐ apoio   

Material:__________________________________

Material:__________ Piso:______________

Conforto:  ☐ c/sombra ☐ s/sombra 

Material:__________ Piso:___________

Conforto:  ☐ c/sombra ☐ s/sombra 
Segurança:  ☐ c/cerca☐ s/cerca 

Material:__________ Piso:___________

Conforto:  ☐ c/cobertura☐ s/cobertura

 ☐ cerca ☐ iluminação ☐ acessível
Material:__________ Piso:___________
Conforto:  ☐ c/cobertura☐ s/cobertura
 ☐ cerca ☐ iluminação ☐ acessível

10. Espaço para jogo de terra
batida (bocha, quadra de tênis)

Qual:___________________________

MACIEL (2016).

Material:__________ Piso:___________
Conforto:  ☐ c/sombra ☐ s/sombra 
Segurança:  ☐ c/cerca☐ s/cerca 

Qual:___________________________

Qual:___________________________

Material:__________________________________
Conforto:  ☐ c/cobertura☐ s/cobertura
Material:__________________________________
Conforto:  ☐ c/cobertura☐ s/cobertura

Material:__________ Tipo:______________
Tipo:  ☐ c/ abrigo ☐ s/ abrigo   
Material:__________________________________

 
Material:__________________________________

Tipo:  ☐ c/ abrigo ☐ s/ abrigo   

Material:__________________________________

Material:__________________________________

Material:__________________________________

Material:__________________________________

☐ OK   ☐ danificado FREITAS (2008);
MACIEL (2016).☐ sujo ☐ limpo

15. Arquibancada ☐ Sim ☐ Não
☐ OK   ☐ danificado MACIEL (2016).
☐ sujo ☐ limpo

ELEMENTOS PARA EVENTOS
14. Palco/coreto ☐ Sim ☐ Não

☐ OK   ☐ danificado MACIEL (2016).
☐ sujo ☐ limpo

MACIEL (2016).

Local:  ☐ sujo ☐ limpo

13. Monumento (estatua, busto)☐ Sim ☐ Não
☐ OK   ☐ danificado FREITAS (2008);

MACIEL (2016).☐ sujo ☐ limpo

ELEMENTOS PARA CONTEMPLAÇÃO
12. Obra de arte ☐ Sim ☐ Não

☐ Sim ☐ Não
☐ OK   ☐ danificado

11. Área para cães
☐ Sim ☐ Não

☐ OK   ☐ danificado

9. Campo society
☐ Sim ☐ Não

☐ OK   ☐ danificado MACIEL (2016).

Local:  ☐ sujo ☐ limpo

8. Quadra poliesportiva

☐ Sim ☐ Não
☐ OK   ☐ danificado SERPA (1996); FREITAS

(2008); MACIEL (2016).
Local:  ☐ sujo ☐ limpo

21. Guarda corpo/corrimão ☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado SERPA (1996); FREITAS
(2008).

22. Cerca ☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado SERPA (1996); FREITAS
(2008).

20. Barreira arquitetônica /
defensas

7. Playground
☐ Sim ☐ Não

☐ OK   ☐ danificado SERPA (1996); FREITAS
(2008); MACIEL (2016).

Local:  ☐ sujo ☐ limpo

☐ Sim ☐ Não
☐ OK   ☐ danificado FREITAS (2008);

MACIEL (2016).Local:  ☐ sujo ☐ limpo

6. Academia popular

5. Pista de skate ☐ Sim ☐ Não
☐ OK   ☐ danificado MACIEL (2016).

Local: ☐ sujo ☐ limpo

☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado
SERPA (1996); FREITAS
(2008).

3. Mesa
☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado

FREITAS (2008).

☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado SERPA (1996); FREITAS
(2008).

ELEMENTOS DE DESCANSO
1. Bancos ☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado

SERPA (1996); FREITAS
(2008); MACIEL (2016).

ELEMENTOS COMERCIAIS
16. Quiosque ☐ Sim ☐ Não

☐ OK   ☐ danificado SERPA (1996); FREITAS
(2008); MACIEL (2016).☐ sujo ☐ limpo

☐ sujo ☐ limpo

ELEMENTOS PARA ATIVIDADE DE LAZER

4. Mesas multiuso
☐ Sim ☐ Não

☐ OK   ☐ danificado

2. Cadeira e/ou banqueta

FICHA DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DA PRAÇA

Assinale se os mobiliários, equipamento ou estrutura listados abaixo existem ou não na praça, se sim, sua quantidade e característica.

DISPONÍVEL QUANTIDADE CONSERVAÇÃO

ELEMENTOS DE URBANIZAÇÃO E LIMITAÇÃO
19. Postes de amarração ☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado SERPA (1996); FREITAS

(2008).

FREITAS (2008);
MACIEL (2016).☐ sujo ☐ limpo

17. Banca de jornal/revista ☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado
SERPA (1996); FREITAS
(2008); MACIEL (2016).

18.Estrutura para feiras ☐ Sim ☐ Não
☐ OK   ☐ danificado FREITAS (2008).
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Figura 84 – Ficha de levantamento da situação dos equipamentos e estruturas da praça – continuação e parte 
final da planilha 

 
FONTE: Maciel, 2016 - Adaptado pela autora com base em: Serpa, 1996; Mascaró L.; Mascaró J., 2002; Lira 

Filho, 2002; Freitas, 2008; Mascaró L., 2008. 

Material:__________________________________
 ☐ mobiliário ☐ equipamento ☐ Acessível

Tipo: ☐ público ☐ semi-público 
Material:__________________________________
Tipo:  ☐ alto    ☐ baixo   
Material:__________________________________
Tipo:  ☐ c/ abrigo ☐ s/ abrigo   
Material:__________________________________
Tipo:  ☐ c/ abrigo ☐ s/ abrigo   
Material:__________________________________

 ☐ mobiliário ☐ equipamento ☐ Acessível
Material:__________________________________

 ☐ mobiliário ☐ equipamento ☐ Acessível

Material:__________________________________
Tipo:  ☐ alto    ☐ baixo   
Material:_______________

Tipo:  ☐ alto    ☐ baixo   

Material:__________________________________
Tipo: ☐ visual ☐ tátil ☐ sonoro 

☐ c/iluminação 
Material:__________________________________
Tipo: ☐ visual ☐ tátil ☐ sonoro 

☐ c/iluminação ☐ s/iluminação 
Material:__________________________________

Tipo:  ☐ alta    ☐ baixa

Material:__________________________________
Tipo: ☐ alto ☐ baixo 
Material:__________________________________

Material:__________________________________

Material:__________________________________
Tipo: ☐ alto ☐ baixo ☐ p/animais
Material:__________________________________
Tipo: ☐ contemplação ☐ interação 
Material:__________________________________
Tipo: ☐ contemplação ☐ interação 
Material:__________________________________

Material:__________________________________
 ☐coberto ☐vazado ☐c/trepadeira 

ÁRVORE| Tipo: ☐ c/ florada ☐ s/florada ☐ frutífera
Porte: ☐ grande  ☐ média   ☐ pequena
PALMEIRA|Tipo: ☐ c/ florada ☐ s/florada ☐ frutífera
Porte: ☐ grande  ☐ média   ☐ pequena

Tipo: ☐ c/ florada ☐ s/florada ☐ frutífera

Porte: ☐ grande  ☐ média   ☐ pequena
Tipo: ☐ c/ florada ☐ s/florada

Tipo: ☐ c/ florada ☐ s/florada ☐ piso vegetal

Tipo: ☐ c/ florada ☐ s/florada

Material:__________________________________

Nº lâmpada(s) ☐ 1 ☐ 2  ☐ 3 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8
Material:__________________________________
Nº lâmpada(s) ☐ 1 ☐ 2  ☐ 3 ☐ 4 ☐ 6 ☐ 8
Material:__________________________________

Material:__________________________________
Tipo: ☐piso ☐parede ☐poste

Tipo:  ☐ bolsão  ☐ ligado a via
Vaga especial :  ☐ idoso ☐ PCD ☐Carga ☐Moto
Segurança:  ☐ c/defensa ☐ s/ defensa 
Material:__________________________________
Corrimão:  ☐ sim  ☐ não
Acessível:  ☐sim  ☐ não 
Tipo:  ☐ caminhada ☐ corrida 
Separa uso:  ☐sim  ☐ não 
Tipo:  ☐ suporte de encosto☐ encaixe de rodas
           ☐ suporte de guidão  ☐ suporte de pendurar

56. Edificação institucional Qual:___________________________ MACIEL (2016).
57. Igreja Apoio:  ☐sim  ☐ não MACIEL (2016).

55. Bicicletário/Paraciclo ☐ Sim ☐ Não Identificação: SERPA (1996); FREITAS
(2008); MACIEL (2016).

43. Estrato arbóreo ☐ Sim ☐ Não
 ☐ OK 
 ☐ falta manutenção

MASCARÓ, MASCARÓ
(2002); LIRA FILHO
(2002).

☐ OK   ☐ danificado

54. Pista de caminhada/corrida ☐ Sim ☐ Não Identificação: MACIEL (2016).
☐ OK   ☐ danificado

53. Rampa e escada ☐ Sim ☐ Não MACIEL (2016).
☐ OK   ☐ danificado

EQUIPAMENTOS URBANOS
☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado
☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado

47. Horta comunitária ☐ Sim ☐ Não  ☐ OK MACIEL (2016).
 ☐ falta manutenção

☐ Sim ☐ Não Identificação: MACIEL (2016).
☐ OK   ☐ danificado

50. Luminárias

balizadoras(caminhos)
☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado

SERPA (1996).

VEGETAÇÃO

42. Bordadura (limites do

jardim - vegetal)
☐ Sim ☐ Não

 ☐ OK MASCARÓ, MASCARÓ
(2002); LIRA FILHO
(2002).

 ☐ falta manutenção

45. Estrato herbáceo (h=

abaixo de 2m)
☐ Sim ☐ Não

 ☐ OK MASCARÓ, MASCARÓ
(2002); LIRA FILHO
(2002).

 ☐ falta manutenção

44. Estrato arbustivo (h=

abaixo de 6m)
☐ Sim ☐ Não

 ☐ OK MASCARÓ, MASCARÓ
(2002); LIRA FILHO
(2002).

 ☐ falta manutenção

 ☐ OK 
 ☐ falta manutenção

52. Ciclovia ☐ Sim ☐ Não Identificação: MACIEL (2016).
☐ OK   ☐ danificado

ESTRUTURAS PARA MOBILIDADE
51. Estacionamento

30. Lixeira coletiva seletiva

(reciclagem) ☐ Sim ☐ Não
☐ OK   ☐ danificado SERPA (1996); FREITAS

(2008); MACIEL (2016).☐ sujo ☐ limpo

ELEMENTOS PARA LIMPEZA
29. Lixeiras ☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado SERPA (1996); FREITAS

(2008); MACIEL (2016).☐ sujo ☐ limpo

27. Guarita ☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado
SERPA (1996); FREITAS
(2008); MACIEL (2016).

28. Depósito para

equipamentos

☐ OK   ☐ danificado SERPA (1996); FREITAS
(2008); MACIEL (2016).☐ sujo ☐ limpo

ELEMENTOS DE SERVIÇO PÚBLICO
23. Banheiros

☐ Sim ☐ Não
☐ OK   ☐ danificado SERPA (1996); FREITAS

(2008); MACIEL (2016).☐ sujo ☐ limpo

☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado
MACIEL (2016).

26. Ponto de táxi ☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado MACIEL (2016).
☐ sujo ☐ limpo

25. Ponto de ônibus ☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado SERPA (1996); FREITAS
(2008); MACIEL (2016).☐ sujo ☐ limpo

24. Telefone público ☐ Sim ☐ Não

FREITAS (2008).

32. Painel informativo ☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado
SERPA (1996); FREITAS
(2008); MACIEL (2016).

33. Placa de sinalização

(informativas)
☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado

SERPA (1996); MACIEL
(2016).

☐ OK.  ☐ danificado SERPA (1996); FREITAS
(2008); MACIEL (2016).Fonte:  ☐ suja ☐ limpa

ELEMENTOS DE PAISAGISMO

34. Jardineira ☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado
SERPA (1996); FREITAS
(2008).

35. Grelhas para árvore ☐ Sim ☐ Não

ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO

31. Coluna de publicidade ☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado
SERPA (1996); FREITAS
(2008).

40. Protetor de muda ☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado
FREITAS (2008).

☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado
SERPA (1996); FREITAS
(2008); MACIEL (2016).

39. Espelho d'água ☐ Sim ☐ Não ☐ OK.  ☐ danificado FREITAS (2008).
Água:   ☐ suja ☐ limpa

38. Chafariz/fonte de água ☐ Sim ☐ Não

☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado
SERPA (1996);
MASCARÓ, L. (2008).

49. Luminárias cênicas (jardim, 

monumento, arquitetura)
☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado

SERPA (1996);
MASCARÓ, L. (2008).

48. Poste de iluminação

pedestre (baixo 3-6m)

ELEMENTOS DE ILUMINAÇÃO

47. Poste de iluminação geral

(alto 6,5-12m)
☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado

SERPA (1996);
MASCARÓ, L. (2008);
MACIEL (2016).

☐ OK   ☐ danificado
SERPA (1996).

36. Bordadura (limite de

jardim - elemento)
☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado

SERPA (1996).

37. Bebedouros

46. Estrato de forrações (h=

abaixo de 0,3m)
☐ Sim ☐ Não

 ☐ OK MASCARÓ, MASCARÓ
(2002); LIRA FILHO
(2002).

 ☐ falta manutenção

41. Pergolados e caramanchões ☐ Sim ☐ Não ☐ OK   ☐ danificado
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Sobre a “ficha de avaliação das condicionantes físicas da praça”, desenvolvida por 

Maciel (2016), ela é utilizada aqui também com pequenas adaptações, levando em conta as 

bases teóricas apresentadas no capítulo 2 desta tese. A ficha possuía 115 atributos e passou a 

contar com 110. Nela, havia 13 indicadores, mas dois, o sentar e o observar, foram agrupados, 

resultando, assim, em uma ficha com 12 indicadores. Dos ajustes que foram necessários, alguns 

se referem à ordenação na frase para maior clareza do que se questiona e, em relação aos itens 

retirados, eram questões repetidas — por exemplo, nos atributos 14 e 15, havia a mesma 

questão, então, optou-se por diferenciar a frase para separar mobiliário de materiais de 

revestimento. Para evidenciar todas as alterações realizadas, foi identificado na figura 83, na 

cor vermelha, o que foi retirado e, na cor azul, o que se adicionou na ficha. 

Outro elemento alterado foi a coluna “grau de importância”, que foi retirada porque não 

se aplica neste estudo. A autora Maciel utilizou esta referência de análise para que especialistas 

validassem as questões, daí a necessidade de adaptá-la (ver figura 85, 86 e 87).  

Optou-se por uma “avaliação ponderada”, que inclui os seguintes itens e pesos: atende 

totalmente, peso 1; atende parcialmente, peso 0,5; quase não atende, peso 0,25; e não atende, 

peso 0 — durante a avaliação, apenas um dos itens pode ser selecionado. Como os itens 

questionados na ficha podem ser encontrados em uma praça e em outra não, para que a avaliação 

fique coerente, foi utilizado um elemento de equilíbrio, a questão “não se aplica”, de peso 1, 

para que, ao final do cálculo, este peso seja anulado.  

Vamos a um exemplo de cálculo: se na categoria proteção todos os 25 atributos forem 

avaliados como atende totalmente, o resultado parcial será 100%, mas se dos 25 atributos, dois 

não se aplicam, o resultado se manterá 100%. Para isso, foi utilizada a seguinte fórmula nas 

categorias parciais: soma de todos os itens avaliados dividida pelo número de respostas 

aplicadas (ou seja, menos as respostas “não se aplica”).  

 Durante as coletas de dados e avaliações realizadas com base na ficha, as percepções 

foram registradas no campo considerações, estes dados descrevem a descrição sobre a escolha 

de um determinado peso dado para a avaliação do atributo47.  

 

 

 

 

 
47 As fichas de avaliação preenchidas com os dados coletados e as avaliações realizadas para cada praça objeto 
de estudo se encontram no apêndice desta tese. 
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Figura 85 – Ficha de avaliação das condicionantes físicas da praça - planilha interrompida - parte 1/3 

 
FONTE: Maciel (2016, p. 120-122) - Adaptado pela autora com base em: Serpa, 1996; Mascaró L.; Mascaró J., 

2002; Lira Filho, 2002; Freitas, 2008; Mascaró L., 2008. 

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS CONDICIONANTES FÍSICAS DA PRAÇA Foto aérea da praça e seu entorno imediato:

Nome da praça :
Localização:
Área: ______________________m2
Função:  ☐ Esportiva            ☐ Recreativa.         ☐ Cultural
               ☐ Contemplativa    ☐Comercial           ☐Mista
Data da avaliação: _____/____/_____
Início:________h Término:_______h    Duraçao: _______
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1 1 0,5 0,25 0

1.A praça se relaciona com o sistema de circulação de pedestre existente?

2. Existem opções de transporte para chegar até a praça?

3. Os acessos à praça coincidem com pontos de ônibus e/ou faixas de pedestre?

4. A faixa de pedestre nas vias do entorno é elevada no mesmo nível da praça?

5. Existe semáforo para pedestre dos dois lados da via?

6. Os postes para iluminação das vias do entorno têm altura superior a 3
metros?
7. Existe estacionamento na praça ou perto dela?

8. Existem portões ou balizadores para bloquear a entrada dos veículos
indesejáveis na praça?
9. Foram ultilizadas árvores para camuflar paredes cegas do entorno?

9. Todos os espaços possuem boa visibilidade pelo transeunte (sem pontos
cegos e/ou alcovas)?
10. Existe iluminação adequada para os períodos da noite?

11. Existe segurança fixo e/ou patrulha da polícia na praça que passe segurança
e autoridade?
12. Existem livre circulação em todos os períodos do dia, com ausência de cercas 
e/ou portões que podem ser fechados durante a noite?
13. Existem quadros com regras e regulamentações da praça?

14. As paredes e cercas são feitas de materiais fáceis de limpar ou pintar?

14. Os materiais mobiliário (bancos, mesas, playground e outros) utilizados na
praça são fáceis de ser substituídos após estragos ou desgastes?
15. Os materiais de revesitimento dos pisos utilizados na praça são fáceis de ser
substituídos após estragos ou desgastes?
16. Existem abrigos nos pontos de ônibus, nas mesas, quadra e/ou playground 
permitindo uso da praça durante uma chuva?
17. Existem locais onde a com poluição sonora que possuem tratamento para
que seja deve ser reduzida?
18. As áreas com atividade de maior barulho estão separadas das áreas com
atividades mais tranquilas?
19. Os subespaços são separados entre si sem criar sensação de isolamento
para os usuários?
20. Os subespaços são grandes o suficiente para que uma pessoa entrando no
espaço não se sinta se intromentendo se alguém estiver usando o espaço?
21. Foi criado senso de privacidade para alguns assentos com o uso de
jardineiras ou outros recursos de projetos?
22. Existem lixeiras distribuídas por toda a praça, principalmente nas áreas de
maior circulação e atividades, evitando acumulo de lixo pelo chão?
23. Existe um cronograma de coleta que impede o acumulo de lixo nas lixeiras?

24. Existem caminhos para passagens de veículos de manutenção ou limpeza?

25. Houve cuidado com o entorno, para que os possíveis Rreflexos dos edifícios
adjacentes não criaem desconforto térmico e/ou visual na praça?
Resultado parcial da avalição: PROTEÇÃO 0 0 0 0 0

26. É proporcionada sombra em pelo menos 2/3 da praça através do uso de
árvores, treliças, pérgulas e/ou outras estruturas?

27. Foi utilizada uma variedade de vegetação para aumentar ou realçar a
percepção do usuário para a mudança de cor, luz, topografia, cheiros, sons e
texturas?

28. Uma variedade de arbustos e árvores foi selecionada por suas e cor e
fragrância?
29. Árvores frondosas foram utilizadas como referencial devido ao seu cheiro e
som, além do impacto visual?
30. Foram utilizadas fontes de água para produzir diferentes efeitos sonoros?

31. Há oportunidade para as pessoas tirarem fotos?

32. A primeira impressão da praça é positiva?

33. Alguns elementos do projeto foram estendidos para calçada/rua para atrair
a atenção para a praça?
34. Os usos dos térreos dos edificios (dentro da área da praça ou com ligação
direta) valorizam a praça, incorporando lojas e cafés em vez de escritórios ou
paredes cegas?
35. Árvores com copa aberta foram utilizadas onde visibilidade para os usuários
é desejada?
35. Elementos que são de interesse contemplativo estão visiveís aos usuários

da praça? 
Resultado parcial da avalição: ESTÉTICA 0 0 0 0 0

ES
TÉ

TI
CA

Sensações visuais
e não visuais

Escala Humana

PR
OT

EÇ
ÃO

Contra Tráfego e
Acidentes

Contra Crime e
Violência

Manutenção

Contra
Experiências
Sensoriais
desagradáveis

Assinale se os mobiliários, equipamento ou estrutura listados abaixo existem ou não na praça, se sim, sua quantidade e característica.

CAT. INDICADORES ATRIBUTOS

GRAU DE IMPORTÂNCIA

+2 +1 0 -1

Soma-se os totais e se divide pelo número de itens (menos o que não se aplica), resultado
em porcentagem. 0%

AVALIAÇÃO PONDERADA

Soma-se os totais e se divide pelo número de itens (menos o que não se aplica), resultado
em porcentagem. 0%

CONSIDERAÇÕES
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Figura 86– Ficha de avaliação das condicionantes físicas da praça - planilha interrompida - parte 2/3 

 
FONTE: Maciel (2016, p. 120-122) - Adaptado pela autora com base em: Serpa, 1996; Mascaró L.; Mascaró J., 

2002; Lira Filho, 2002; Freitas, 2008; Mascaró L., 2008. 

36. O gramado é usado para variar o caráter da praça, encorajando piquenique,
cochilo, leitura, e outras atividades casuais?
37. Existem mesas para jogos em locais com sol e com sombra, para permitir
escolhas distintas?
38. Existem assentos em locais ensolarados e sombreados, para permitir
escolhas distintas?
39. A praça possui área que poder ser usada por uma feira?

40. A praça tem espaço para empréstimos para realização de eventos?

41. Para encorajar as pessoas a para e permanecer na praça, foram propostos
bancos e pontos focais atrativos?
42. Os limites da praça possuem diversidades de cantos e esquinas para
proporcionar variedade de formas de sentar e visuais?
43. O projeto reconhece que os usuários de assentos comumente se sentam
onde é possível ver outras pessoas passando?
44. O projeto incorpora assentos secundários (taludes gramados, degraus, muro,
paredes)?
45. Os elementos com intenção de assentos secundários possuem altura entre
40 e 75cm?
46. 45. Deu-se prioridade a banco com 90 x 180cm e sem encosto para permitir
flexibilidade de uso?
47. 46. Há assentos lineares ou convexos para permitir que pessoas sentem-se
perto de estranhos sem necessidade de contato visual ou interação?
48. 47. Há bancos sem encosto, com arranjos em "L"ou "U" para permitir
relações sociais (acomodar grupos e relações entre desconhecidos)?
49. 48. Nas áreas para grupos relações sociais existem bancos para pelo menos
de 5 a 7 lugares?

50. 49. Ao determinar a quantidade de assentos, seguiu-se a recomendação de
10cm lineares de bancos para cada 1m2 de praça (PPS), ou 10cm lineares para
cada 10cm de perímetro (San Francisco Downtown Plan Guideline)?

51. 50. Existem bancos próximos aos principais equipamentos de lazer?

52. 51. Os bancos voltados para playground, quadras poliesportivas, e outras,
estão posicionados de forma a encorajar a socialização entre os usuários?
53. 52. Os bancos estão posicionados em intervalos curtos pelos caminhos,
permitindo frequente descanso?
54. 53. Se uma visual complexa a partir da praça é possível, o projeto se
aproveita disso?
55. Há algum ponto elevado com parede ou guarda-corpo para se apoiar
enquanto se observa o movimento das pessoas?
56. 54. Há bicicletário próximo da entrada dos acessos ou nas áreas de maior
atividade?
57. 55. A praça tem uma pequena fonte de água que instigue para brincadeiras, 
piscina para crianças ou fontes para contemplação?
58. 56. Há pedras, elevações, plataformas, para que as crianças possam brincar
usando a imaginação?
59. 57. Existem pedaços de caminhos alargados para que as crianças possam
brincar de jogos como amarelinha?
60. 58. O piso do playground possui areia sob os brinquedos ou outro material
adequado para absorção de impacto?
61. 59. O playground está localizado distante da rua?

62. 60. O playground possui uma cerca de 90cm de altura ou barreira vegetal
para evitar cachorros entrarem e crianças saírem desacompanhadas?

63. 61. Foram plantadas árvores de baixa ramificação em que podem criar um
ambiente de brincadeiras para as crianças?
64. 62. As quadras poliesportivas tem iluminação noturna?

65. 63. Existem lanchonetes, cafés e/ou quiosque de comida no entorno da
praça?
66. Cadeiras/bancos dos cafés/quiosques possuem cores vibrantes para atrair a
atenção das pessoas?
67. 64. A praça foi projetada de forma a acomodar vendedores, cuja presença
pode melhorar a segurança?
68. 65. A área destinada aos vendedores e/ou feiras esta situada de forma
acessível e visível, sem afetar a circulação normal da praça?
69. 66. Há locais confortáveis para sentar e comer?

70. 67. Existe acesso à internet sem fio?
Resultado parcial da avalição: USOS 0 0 0 0 0

71. 68. Se tem horta/jardim comunitário, a população participa do processo de
plantio?
72. 69. As pessoas parecem se conhecer por nome ou de vista?

73. 70. Há programação especial com eventos como exposições, apresentações
de dança e festas populares/culturais para acrescentar no uso da praça?

74. 71. Existem referências a história ou aos costumes do bairro nos elemetos
da praça? 
75. 72. Há lugares na praça para deixar avisos sobre horários de eventos e
avisos, de modo que eles serão facilmente visíveis pelos usuários?
76. Se tem arte pública na praça, ela é capaz de criar um sentimento de alegria,
estimular a criatividade, e promover a comunicação entre os usuários?

73. Existem propriações do espaço por artistas locais?

77. 74. As pessoas podem interagir com a peça artística/escultura - tocar, subir,
mexer, brincar nela?
Resultado parcial da avalição: IDENTIDADE 0 0 0 0 0

Soma-se os totais e se divide pelo número de itens (menos o que não se aplica), resultado
em porcentagem. 0%

Soma-se os totais e se divide pelo número de itens (menos o que não se aplica), resultado
em porcentagem. 0%
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Figura 87 – Ficha de avaliação das condicionantes físicas da praça - planilha interrompida - parte 3/3

 
FONTE: Maciel (2016, p. 120-122) - Adaptado pela autora com base em: Serpa, 1996; Mascaró L.; Mascaró J., 

2002; Lira Filho, 2002; Freitas, 2008; Mascaró L., 2008. 
 

Assim, para cada praça, é apresentado o resultado da avaliação ponderada parcial e final. 

Levando em consideração suas peculiaridades, é possível compreender o quanto cada praça 

responde às categorias proteção, estética, usos, identidade e estrutura.  

78. 75. O layout da praça propicia oportunidade de cortar caminhos ou caminhos
prazerosos?
76. A praça possui dimensão inferior a 100m de comprimento em suas faces
(GEHL)?

77. A praça possui duas ou mais faces abertas, que se relacionam com a rua?

79. 78. Se aAs pessoas são encorajadas a cortar caminho pela praça sem, as
barreiras foram eliminadas, incluído ou mudanças de nível?
80. 79. As transições funcionais entre a praça e os edificios do entorno foram
consideradas?
81. 80. A praça está conectada por um sistema de caminhos a outras praças,
comércios e afins?
82. 81. As principais rotas de circulação seguem os caminhos as  "demarcadaos" 
pelos usuários? 
83. 82. Se há necessidade de conduzir o fluxo de pedestres, foram usados 
elementos acessíveis? usadas barreiras (jardineiras, mudança de nível)?
84. 83. Os caminhos são largos promovendo uma experiência agradável para
quem apenas passa pela praça?
85. 84. Os caminhos tem largura suficiente para o cruzamento de quatro
pessoas, ou seja, no minímo 4,5m?
86. O layout da praça propicia acesso fácil aos espaços de estar?

87. 85. O sistema de circulação permite que os pedestres passem por potenciais
área de contato social, sem força-los a entrar/parar?
88. 86. Mudanças de pavimentação ou plantio definem a praça como um espaço
distinto da calçada sem a tornar inacessível funcionalmente para os pedestres?
89. 87. As árvores caducas e frutíferas estão localizadas onde suas folhas e
frutos não atrapalhem a o deslocamento ou permanencia?
90. 88. Os postes para iluminação dos passeios internos da praça tem altura
entre 1 e 3 metros, ficando abaixo das copas das árvores?
91. 89. Foi considerada a colocação de um mapa do entorno/bairro nos principais 
acessos da praça?
92. Foi considerada a colocação de um mapa do entorno/bairro nos principais
acessos da praça?
93. 90. Existe a identificação doO nome da praça e este está claramente visível,
de dia e de noite?
94. 91. Existe sinalização direcionando os visitantes para banheiros, telefones,
cafeterias, pontos de táxi e ônibus?
95. 92. Assim que as pessoas entram na praça podem ver quais atividades e
equipamentos estão disponíveis e como alcançá-los?
96. A praça permite que as pessoas consigam descrever e encontrar facilmente
um local?
97. Existe locais local onde a sinalização é necessária?

98. 93. As transições visuais entre a praça e os edificios do entorno foram
consideradas?
99. 94. O interior da praça é visível de fora dela?

100. 95. O piso da praça acomoda as necessidades de PNEs PcD, idosos, pais com 
carrinho de bebes e vendedores com carrinhos?
101. 96. Os materiais do piso são lisos sem ser escorregadios?

102. 97. As golas das árvores possuem diâmetros 4 vezes maior que o diâmetro
do tronco da árvore adulta, evitando danificação do piso pela raiz da árvore?

103. 98. Os assentos atendem as necessidades dos diferentes tipos de pessoas
comumente encontrados na praça? (com encosto e braço para idosos, baixos
para crianças).

104. 99. A disposição dos brancos bancos prevê espaço para cadeiras de rodas
sem atrapalhar a circulação?
105. 100. Há bebedouros e telefones acessiveis a crianças e cadeirantes?

106. 101. Os brinquedos são acessíveis a crianças deficientes?

107. 102. Existe programação de atividades e jogos para idosos?

108. 103. Nas escadas e rampas são utilizados pavimentos antiderrapantes, e
corrimão duplo?
109. 104. A vaga de carga e descarga está localizada de forma adequada ao seu
uso? próxima às entradas da praça ou áreas de atividades acessíveis?
110. 105. Os principais terminais pontos de informação (pontos de ônibus,
mapas) são representados de diferentes maneiras com comunicação visual, tátil
e sonora (desenho universal)?
111. 106. As placas informativas tem altura entre 1,1 e 1,8 metros?

112. 107. Existe iluminação até 1m de altura para alertar desníveis e/ou 
obstáculos?
113. 108. Os meios-fios são evitados ou pintados de cores contrastantes para
aumentar visibilidade?
114. 109. Existe piso de orientação alerta e guia (NBR9050)?

115. 110. O mobiliário em geral tem cantos arrendodados evitando acidentes?
Resultado parcial da avalição: ESTRUTURA 0 0 0 0 0

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA PRAÇA - GERAL
Soma-se os totais de cada categoria e se divide pela quantidade delas, que são cinco,
resultado em porcentagem.

LEGENDA: Vermelho     Texto excluído                   Azul    Texto adicionado

Soma-se os totais e se divide pelo número de itens (menos o que não se aplica), resultado
em porcentagem. 0%

0%

ES
TR

UT
UR

A

Permeabilidade

Legibilidade

Acessibilidade 
Físico-espacial



194 
 

Os dados coletados em ambas as fichas foram preenchidos entre os dias 8 e 11 dezembro 

de 2020. Após a interpretação dos dados, se obteve um parâmetro do estado físico de cada 

praça. 

 Depois desta explanação sobre os dados utilizados para descrever a análise do 

concebido, são apresentadas as discussões parciais em cada praça com um olhar aproximado, 

na perspectiva de dentro. 

 

5.2.1 A Praça da Bandeira: o concebido 

 

Para a discussão do concebido na Praça da Bandeira, seus quantitativos e estado de 

conservação, é utilizada a representação gráfica atualizada da figura 88 (com o mapeamento da 

organização espacial), os dados fotográficos e as duas fichas, uma com o levantamento da 

situação atual e a segunda com a avaliação — ambas estão presentes na íntegra no Apêndice 1 

deste estudo.  

A Praça da Bandeira conta com uma área de 4.864 m² e possui uma forma retangular, 

com dimensão aproximada de 83 metros no sentido longitudinal e 58,6 metros no sentido 

transversal48, o que lhe confere uma proporção positiva na escala humana. Quer dizer, uma 

pessoa consegue ver a outra na extremidade oposta da praça.  

Os elementos funcionais que compõem este espaço e poderiam ser geradores de fruição 

são escassos e não há atividades esportivas ou culturais (apesar de eventos esporádicos, não 

conta com nenhuma estrutura fixa para isso). Trata-se, então, de uma praça do tipo 

contemplativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 Considera-se a extremidade de maior extensão em cada sentido (transversal e longitudinal). 
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Figura 88 – Implantação da Praça da Bandeira - organização espacial e locação dos mobiliários (ver legenda) 

 
Fonte: Produzido pela autora em Autodesk Student Version 2021. Elaborado com base em dados de PMJ/IPPUJ 
(2006); Coleta fotográfica em campo entre os dias 20 de outubro de 2020 e 20 de janeiro de 2021; Google Maps 

(2021). 
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5.2.1.1 A praça: barreiras e fluidez 

 
Na relação com seus confrontantes, a Praça da Bandeira é contornada (em três faces) 

por ruas que contribuem para seu desenho aberto, sem elementos de bloqueio visual. Por outro 

lado, fisicamente, ela é fechada (conforme mapeamento da figura anterior). Tem a fluidez na 

circulação do pedestre interrompida pelo desnível com a rua, mas conta com rampas nos pontos 

em que conduz o fluxo. Há também jardins que criam impedimentos: são massas e pisos 

vegetais com bordadura de concreto, condições que não permitem transitar neles, corroborando 

com a função de segurança, tendo em vista que as ruas não são de baixo fluxo e têm alta 

circulação de ônibus. O espaço conta ainda com um corredor de ônibus (na rua Nove de Março), 

o que, somado às demais condições de obstáculos na fluidez das pessoas entre a praça e a cidade, 

limita seus trajetos a determinados pontos, que são destacados pela presença de faixas de 

pedestres, em um total de quatro ligações, mas sem nenhuma lombofaixa49, que poderia conferir 

mais qualidade aos transeuntes.  

A falta de manutenção nos revestimentos e mobiliários também é uma barreira que 

dificulta ou repele o acesso às praças. No caso da Praça da Bandeira, os revestimentos de piso 

não estão danificados, porém, os mobiliários apresentam problemas no estado de conservação, 

com sujeira e avarias, como será visto adiante.  

A Praça da Bandeira é próxima à Dario Salles, mas a ligação entre as duas sofre 

interrupção pela rua Rio Branco e suas conexões são amplamente afetadas pelo concebido, pois 

há um estacionamento de ônibus que cria impedimento físico e visual, impactando esta relação 

(figura 89). 

  

 

 

 

 

 

 

 
49 A lombofaixa é um tipo de faixa de pedestres que fica no nível da calçada, fazendo com que o motorista que 
circula na via reduza sua velocidade para subir e passar por ela. Com isso, a prioridade é dos pedestres, que fluem 
em sua circulação sem desnível. 
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Figura 89 – Contexto local da Praça da Bandeira - barreiras concebidas 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem coletada em 11 de novembro de 2020. 

 

Se, por um lado, a presença do Terminal Urbano traz as pessoas para a praça, por outro, 

ela apresenta demandas que influenciam nas conectividades urbanas. 

Dentro da praça, a questão da fluidez também requer um olhar aproximado. Observa-

se, na figura 90, que os caminhos rápidos, de quem se desloca do terminal ou para ele, 

apresentam impedimentos pelos jardins que estão no meio do fluxo. Já quanto aos caminhos 

lentos, uma condição que traz perspectivas diferentes ao percurso, não houve projeção.  
 

Figura 90 – O aspecto do fluxo interno na Praça da Bandeira - menor trajeto para o pedestre 

 
Fonte: Produzido pela autora - base no recorte da implantação, figura 88. 
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5.2.1.2 Os mobiliários da praça 

 
Os mobiliários são importantes elementos de composição das praças. Alguns, inclusive, 

podem promover interação. No caso da Praça da Bandeira, em relação à questão de 

contemplação, tem-se o Monumento aos Imigrantes (figura 91 - H), que é um destaque no 

centro do espaço e chama a atenção de todos que transitam por ali. As bandeiras (figura 91 – C 

e K) que dão nome à praça não se apresentam em pontos focais e, pela altura dos mastros, são 

elementos contemplativos para quem olha à distância. Por fim, os bancos induzem a observação 

(figura 91 - E).  

Nesta praça não se encontram elementos de abrigo, mas a cobertura do Terminal Urbano 

serve de refúgio, bem como alguns edifícios no entorno imediato, que têm marquises que 

servem de proteção, como um banco, o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), o 

ginásio de esportes e o edifício do antigo Cine Palácio, que hoje abriga um templo.  

No local, existem ainda defensas colocadas na extremidade que o liga ao corredor de 

ônibus (figura 91 - A), cuja função é de segurança. 

No que diz respeito à mobilidade, há dois paraciclos, com um total de 19 vagas (figura 

91 - B) que ficam próximos ao Terminal Urbano, lugar adequado por ser visível para quem 

permanece na praça (segurança) e de fácil acesso ao ciclista. Contudo, a ligação do modal com 

a praça não é a ideal, pois não existe ciclovia (apenas ciclorrota, como visto anteriormente). Em 

relação ao automóvel particular, ele possui vias para seu acesso e conta com nove vagas de 

estacionamento ligadas diretamente ao espaço. 

As nove lixeiras (figura 91 - F), por sua vez, estão em bom estado de conservação, 

parecendo novas. Embora estejam bem distribuídas (em razão da escala, é difícil identificá-las 

no mapeamento), existe uma carência em dois locais de maior fluxo, como no acesso direto do 

Terminal Urbano, no sentido da rua XV de Novembro, e na esquina das ruas Rio Branco e XV 

de Novembro, na passagem do pedestre — há lixeira apenas em um dos lados do fluxo, sem 

atendimento completo.  
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Figura 91 – Mobiliários urbanos da Praça da Bandeira 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens coletadas em pesquisa de campo no período de 27 de 

outubro a 11 de novembro de 2020. 
 

 

Sobre a iluminação, o local possui 17 luminárias a nível do pedestre (figura 91 - D), 

além de outros tipos, como cênica (figura 91 - J) e geral. Elas estão bem distribuídas, iluminando 

inclusive as áreas com maior densidade de vegetação (que seriam alcovas no período da noite), 
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conferindo sensação de segurança. Contudo, durante a pesquisa de campo, foram verificadas 

quatro lâmpadas queimadas — uma da iluminação cênica do Monumento aos Imigrantes e 

outras três de luminárias a nível do pedestre, conforme figura 92. Mesmo nestas condições, não 

foram identificados problemas de segurança associados à iluminação, visto que as demais 

luminárias suprem tal deficiência. 

 
Figura 92 – Praça da Bandeira em período noturno - destaque para as luminárias queimadas 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem coletada em 2 de novembro de 2020. 

 

5.2.1.3 O sentar 

 
O sentar é um elemento funcional de relevante importância em praças, pois é o que 

permite a quem circula permanecer ali. A Praça da Bandeira conta com nove bancos de 2 metros 

cada, somando apenas 18 metros lineares de assento (muito menos do que a literatura 

recomenda50). Em relação à visão de quem senta nos bancos, observa-se que está voltada ao 

Monumento aos Imigrantes e também a quem circula, o que é positivo. 

Porém, a disposição dos bancos é espalhada, não oferecendo ambientes acolhedores para 

um grupo51. Além disso, cada banco está, em média, a 4,5 metros um do outro, o que contribui 

em não promover relações sociais entre os usuários da praça (figura 93 – ver mapeamento). 

 
50 Literatura sobre quantitativo de assentos presente na seção 2.4.3.2. 
51 O acolhimento em grupo se refere a disposição dos assentos para promover interações sociais, possibilidades e 
conversas, discussão apresentada na seção 2.4.3.2. 
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Eles, entretanto, encontram suas formas de ocupar e utilizar outros elementos arquitetônicos 

como assento quando o desenho permite. Nesta praça, por exemplo, identifica-se o uso do 

Monumento ao Imigrante e das muretas do Terminal Urbano como locais de assento (conforme 

mapeamento em amarelo). 
 

Figura 93 – O aspecto do sentar na Praça da Bandeira. Na imagem da esquerda, vê-se o mapeamento com as 
possibilidades de sentar e os cones visuais que representam as imagens da direita (os bancos distanciados entre 

si) - (a) Imagem com dois bancos; (b) Imagem com três bancos 

  
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem da esquerda, recorte da figura 86, e imagens da direita, de 

31 de outubro de 2020. 
 

Na figura 94 - A e C, a ocupação de elementos arquitetônicos como assento é 

evidenciada. Já na figura 94-B, nota-se que, mesmo com o impedimento criado pela localização 

do paraciclo, as pessoas utilizam o espaço que sobra, como visto na figura 94-C. Outro elemento 

que merece entrar na discussão são as bordaduras dos jardins, que poderiam ter um formato 

mais acolhedor e permitir o sentar, entretanto, mesmo com a forma atual, os usuários encontram 

seu jeito de ocupar o espaço, como mostra a figura 94-D e E. 
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Figura 94 – Outras formas de sentar-se na Praça da Bandeira 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens a e b, de 31 de outubro de 2020; c e d, de 4 de novembro 

de 2020. 
 

Sobre o mobiliário banco (figura 91-E – ver 3 figuras antes), ele é de madeira com 

estrutura em ferro e se apresenta com carência de manutenção. Este elemento tem um desenho 

padrão, o mesmo utilizado nas demais praças, e sua dimensão não atende uma diversidade de 

perfis, como cadeirantes.  

 
5.2.1.4 O conforto 

 
Quanto ao conforto térmico e sua relação com a massa vegetal, a praça possui alguns 

agrupamentos que garantem sombra aos usuários, contudo, dos estratos arbóreos, a maioria das 

árvores não tem copa larga ou está podada — incluindo neste grupo pinheiros e palmeiras, que 

não são opções para sombreamento. No mapeamento, é possível ver onde estão as palmeiras e, 

junto a elas, dois bancos. Nos agrupamentos de árvores, apresentam-se sete outros bancos. 

Porém, a cobertura por sombra é bem limitada, como visto na figura 95, que foi feita na 

primavera, em outubro de 2020, em horário próximo ao meio-dia: dos quatro bancos que 

aparecem junto aos grupos de árvores, dois apresentam sombreamento e outros dois não.  
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Figura 95 – O estrato vegetal da Praça da Bandeira - composição com pouca sombra, sem forrações com florada, 
e piso vegetal sem indicar possibilidades de interação 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens de 28 de outubro de 2020, às 10h59. 

 
 A vegetação faz parte dos aspectos sensoriais agradáveis e influência na percepção 

visual. Neste caso, o paisagismo não apresenta estrato vegetal com florada (com exceção de 

poucas árvores que não estão ao nível dos olhos). Ainda sobre a imagem anterior, por se tratar 

de um retrato da primavera, fica visível a falta de cores na composição. 

 

5.2.1.5 Relação histórica e estética 

 
Sobre a relação histórica da praça, é preciso retomar sua trajetória de ser ponto de 

encontro para manifestação popular acerca de questões políticas e sociais. Alguns indícios52 

levam a crer que a escolha do local para manifestações se deve ao ponto ser estratégico, pois 

garante mobilidade para toda a cidade, com a conexão ao Terminal Urbano, e por ser o local 

que sedia as bandeiras dos três governos — Federal, Estadual e Municipal53. 

Dos elementos construídos que compõem a praça, é o monumento em homenagem aos 

imigrantes, que está no local desde 1951 e é obra de um importante artista da cidade, Fritz Alt 

— em junho de 2019, porém, ele foi depredado e teve o braço de uma das esculturas arrancado. 

 
52 A questão das manifestações foi descrita com base em notícias publicadas no jornais locais (impressos e online), 
todavia, não se fez um estudo estruturado para dar conta desta discussão (limitação de tempo e foco do trabalho), 
sendo um conteúdo a ser discutido em pesquisas futuras. 
53 Nesta praça se fazia a comemoração do dia da Bandeira Nacional (19 de novembro), se fazia o arriamento da 
bandeira que ficava hasteada na praça, a mesma era incinerada. Após o evento da incineração era substituída por 
outra nova (SANTANA, 2021). 
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Este monumento é um elemento de referência espacial e importante na identidade local 

fomentada por alguns grupos da cidade. 

 Nesta mesma perspectiva, menciona-se ainda o epíteto de Cidade das Flores ostentado 

por alguns grupos de Joinville. A Praça da Bandeira já foi expoente desta imagem, contudo, a 

situação atual não expressa esta condição, pois não há flores ou jardins ornamentais no local e 

seus estratos vegetais têm poucos elementos para uma composição estética agradável, conforme 

visto na figura 96, cuja foto foi tirada na primavera.  

 Em vista a questão estética, o desenho da praça apresenta um elemento centralizador (o 

monumento) que ordena a organização espacial, possui mobiliários com linguagem semelhante, 

que gera uma unidade (mas são antigos e com pouco apelo estético). Por fim, é carente de 

proposições que tragam estímulos positivos como cores, formas e cheiros. 
 

Figura 96 – Elementos de identidade local na Praça da Bandeira 

 
 Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem de 28 de outubro de 2020. 

 

5.2.1.6 A avaliação  

 
Com base no exposto até aqui e utilizando a “Ficha de avaliação das condicionantes 

físicas da Praça da Bandeira”, presente na integra no Apêndice 1 deste estudo, tem-se os 

resultados parciais das avaliações para cada uma das cinco categorias: proteção, estética, usos, 
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identidade e estrutura. O resultado quantitativo resumido pode ser conferido na figura 97, 

descrito em porcentagem — quanto mais adequado, mais se aproxima de uma avaliação 100%.  

Figura 97 – Ficha de avaliação das condicionantes físicas da Praça da Bandeira (resumo) - esta avaliação se 
apresenta na integra no Apêndice 1 

 
Fonte: Produzido pela autora - ficha baseada na figura 85, 86 e 87 - ver item 5.2. 
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Na categoria proteção, a avaliação ficou em 66%, resultado que reflete uma condição 

positiva em relação à segurança do pedestre e ao trânsito local, pois ali há barreiras, como os 

jardins, os desníveis e as defensas. Contudo, especificamente na parte de segurança pessoal, a 

praça é mediana, por se revelar um local de violência pela presença constante de dependentes 

químicos e baixo policiamento. Sobre a manutenção, o modelo apresenta questões futuras e não 

descreve a situação atual, porém, optou-se por considerar a situação atual em todos os casos, o 

que fez baixar a nota deste item para refletir a realidade no que se refere à manutenção de 

mobiliário (tendo em vista a situação precária em que alguns se encontram, como os bancos e 

o monumento). Por fim, das questões presentes no modelo sobre experiências desagradáveis, o 

resultado foi mediano, sobretudo em razão da limpeza no local, que é eficiente no que tange à 

coleta de lixo e varredura. Acredita-se que, para esta categoria, o modelo não exprime a 

realidade do item sensações desagradáveis (e manutenção). 

Na categoria estética, a avaliação ficou em 36%, em razão do local ser pouco expressivo 

sensorialmente, com ausência de tratamento paisagístico que envolva cores, texturas e outros 

elementos que tragam sensações visualmente agradáveis.  

Na parte de usos, a avaliação ficou em 44%, pois é uma praça que não contempla 

flexibilidade de usos, não tendo atividades esportivas ou culturais. Além disso, apresenta 

limitações no uso de assentos e na falta de apoio para atividades comerciais, como cafés ou 

feiras. Destaca-se ainda que a demanda atual por acesso a internet sem fio não é atendida no 

local. 

Com apenas 33%, a categoria identidade se revela com poucos atrativos, com destaque 

ao monumento e às bandeiras, mas sem a comunicação deles para os citadinos. Também não se 

identifica o nome da praça e não há nenhum elemento que dê aos usuários reforços em suas 

relações com o lugar. Mesmo com este cenário, é o local escolhido pelas pessoas para 

manifestações e é importante na memória dos cidadãos.  

Na categoria estrutura, a praça também ficou com pontuação baixa, 44%, o que reflete 

seus problemas com a permeabilidade, que proporcionam a segurança do trânsito, porém, aqui, 

traduz-se como um aspecto negativo. Há ainda a questão de ausência de acessibilidade ao local 

— não do piso, mas de mobiliário e outras possibilidades de acolhimento. 

Neste contexto, na avaliação final, a média geral ficou em 43%, um resultado negativo, 

que expressa poucos atrativos na promoção de relações sociais presentes na praça. 
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5.2.1.7 A percepção técnica do governo sobre o construído na Praça da Bandeira 

 
Sobre o que se encontra concebido na Praça da Bandeira, observam-se alguns pontos de 

vista do governo. Começando com a temática do Terminal Urbano, o entrevistado, um 

representante do DETRANS, foi questionado sobre sua localização e acerca da existência de 

algum plano de alteração. A resposta vai ao encontro do que aqui se discute. Este equipamento 

é um fomentador de fluxos humanos, podendo ser um aliado nas tratativas de vitalidade urbana. 

Contudo, é discutida sua alteração no sentido de conduzi-lo para outro ponto da cidade: “O 

Plano de Requalificação da área Central de 2010, elaborado pelo IPPUJ, tratou deste tema e 

sugere a relocação para uma área mais próxima do Mercado Público e da Avenida Beira Rio” 

(entrevista de 16 de novembro de 2020). Quanto ao impacto na vitalidade da região e seu 

entorno, ele diz que: “O objetivo é exatamente promover o aquecimento da área ao longo do 

Rio Cachoeira, uma vez que a estação de integração é um grande pólo de origens e destinos 

de pessoas, sendo assim uma excelente ferramenta para vitalidade urbana”. Logo, o que se 

verifica é que, no contexto do Centro, são desenhadas mais conexões entre os equipamentos, 

além da indução de pessoas para uma área hoje menos ativa. Entretanto, não se apresenta um 

desdobramento para os possíveis impactos nas praças, não somente a da Bandeira, mas todo o 

conjunto que se encontra conectado e certamente será impactado. Todavia, é preciso recordar 

as problemáticas que se apresentam no entorno da Praça da Bandeira, com a intensa presença 

de ônibus do transporte urbano.  

Nas discussões sobre as tratativas internas do local, a entrevista foi realizada com um 

representante da SEINFRA, da unidade Banco de Projetos. Uma das questões era relacionada 

às intervenções que levaram à retirada do posto policial, em 2009. Segundo o entrevistado,  
 

“a última intervenção apenas substituiu o piso e a moldura dos canteiros. 
Também houve a remoção de um pequeno posto policial semelhante ao que 
havia na praça Nereu Ramos. [...] A Polícia Militar pretendia não mais 
permanecer com postos nas praças. A questão social é muito complexa e os 
recursos disponíveis estão sempre abaixo dos custos necessários para 
execução de projetos que possam qualificar os espaços públicos com a 
finalidade de propiciar melhores condições para a segurança pessoal” 
(entrevista de 29 de janeiro de 2021).  
 

Quer dizer, a questão de segurança passou a ser relativa apenas à circulação de viaturas, 

não mais com a presença constante de efetivo policial. 

Questionou-se a outro entrevistado, também representante da SEINFRA, sobre o 

Monumento ao Imigrante, a fim de entender se existe alguma iniciativa para sua restauração. 
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Ele diz que: “Tenho conhecimento de que existe atualmente uma intenção de restauro do 

“Monumento aos Pioneiros Imigrantes” que está em fase de orçamento” (entrevista de 27 de 

janeiro de 2021). Desta maneira, verifica-se uma ação em prol da preservação da memória 

edificada na Praça da Bandeira. 

No que diz respeito ao futuro da praça a curto prazo, um dos entrevistados, representante 

da SEINFRA, descreve possibilidades de ações na gestão atual:  
“Tenho conhecimento de que a gestão 2021/2024, através da SEPUD, incluirá 
em suas demandas prioritárias, a readequação dos espaços da Praça Dario 
Salles e da Praça da Bandeira envolvendo também o terminal e a travessa 
Bachmann. Também haverá o desenvolvimento de estudos para a 
revitalização de toda a área central” (entrevista de 29 de janeiro de 2021). 
 

Em síntese, o que se observa nos depoimentos dos representantes de diversas Secretarias 

do município em relação à Praça da Bandeira são ações temporais (futuro, passado e presente) 

que podem impactar na usabilidade local: quanto a uma possível ação futura de retirada do 

Terminal Urbano, especificamente, nota-se que, se efetivada, reduzirá drasticamente o fluxo de 

pessoas no local; no passado, com a saída do efetivo policial da praça, houve reflexos na 

segurança que são vivenciados ainda hoje; e na ação que se desenha para o presente, de 

manutenção do monumento, se traduz como respeito à memória da cidade, embora ainda seja 

um ato pontual.  

 

5.2.2 A Praça Dario Salles: o concebido 

 

Para um olhar aproximado e analítico das questões do concebido na praça Dario Salles, 

utiliza-se como base a representação gráfica atualizada da figura 98 (com o mapeamento da 

organização espacial), os dados fotográficos e as duas fichas, uma com o levantamento da 

situação atual e outra com a avaliação — ambas presentes na íntegra no Apêndice 2 deste 

trabalho. Os resultados são apresentados de modo qualitativo e quantitativo. 

A Praça Dario Salles possui uma área de 6.345 m². Tem um formato irregular, com 

dimensões aproximadas de 140 metros no sentido longitudinal e 54,3 metros no sentido 

transversal54. Com base na discussão proxêmica, esta é uma praça que não permite ver 

nitidamente de uma extremidade a outra, pois sua distância longitudinal ultrapassa 100 metros, 

o que gera a sensação de insegurança ao transeunte. 

 

 
54 Considera-se a extremidade de maior extensão em cada sentido (transversal e longitudinal). 
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Figura 98 – Implantação da Praça Dario Salles - locação dos mobiliários  

 
Fonte: Produzido pela autora em Autodesk Student Version 2021. Elaborado com base em dados de PMJ/IPPUJ 
(2006). Coleta fotográfica em campo entre os dias 20 de outubro de 2020 e 20 de janeiro de 2021. Google Maps 

(2021). 
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Sua função pode ser considerada mista, pois tem elementos de recreação, como mesas 

de jogos e área de eventos, e também de contemplação natural, pelas árvores e pelo rio, e 

artificial, com os monumentos. A atividade recreativa, porém, não é uma realidade. Apesar da 

presença dos equipamentos, não é vista a utilização das mesas para este fim. Assim, na prática, 

trata-se de uma praça contemplativa. 

 

5.2.2.1 A praça: barreiras e fluidez 

 
Embora tenha dimensão ampla e três vias confrontantes, a Praça Dario Salles se 

apresenta fechada, com os acessos de relação com a cidade impedidos (figura 99). 

Figura 99 – As barreiras de relação com a cidade no entorno da Praça Dario Salles 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem de 11 de novembro de 2020. 

 

Uma barreira física natural é o rio Mathias, que, em seu percurso, estende-se por toda a 

praça no sentido longitudinal, tendo um caminho sobre si na lateral da estação de recalque (que 

leva à rua XV de Novembro). A estação de recalque e o ginásio de esportes são volumes 

edificados que também compõem o cenário de impedimentos nesta lateral.  

Sobre as vias, elas não foram projetadas para fazer ligação com a praça e se apresentam, 

de fato, como bloqueadoras. Um dos confrontantes é a avenida. Com intenso tráfego de 

veículos, tem velocidade urbana alta (60 km/h) por se tratar de um eixo de ligação Norte/Sul da 

cidade. Nela, existe uma ligação por faixa de pedestres (sem lombofaixa). Outra via 
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confrontante é a rua Nove de Março, que, em toda a sua extensão (que a liga com a praça), 

apresenta também um corredor de ônibus — mas nas extremidades conta com faixas de 

pedestres. Por fim, a terceira via, a rua Rio Branco, é o elemento urbano de ligação com a Praça 

da Bandeira. Por esta razão, seria esperado que fosse fluída, contudo, a presença de um 

estacionamento de ônibus para dar suporte ao Terminal Urbano cobre toda a extensão da via 

que se liga à praça. Somado a isso está o fato de não haver nivelamento entre as praças ou via 

compartilhada para favorecer o pedestre. O local possui apenas uma ligação com faixa de 

pedestres em desnível suave (figura 100). 

 
Figura 100 – Rua Rio Branco e a ausência de tratamentos para ligação entre as praças 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem de 11 de novembro de 2020. 

 

No aspecto fluidez, o desenho da praça também confere barreiras para os trajetos 

internos. Observa-se, na figura 101, que no caminho de quem quer atravessar pela praça para 

chegar até as atividades da outra extremidade existem rotas labirínticas, com um percurso 

rápido envolvendo o desvio de jardins e monumentos. Esta condicionante induz o transeunte a 

circular pela calçada da rua Nove de Março para seguir um fluxo reto e sem barreiras, o que 

traz um afastamento da praça e, assim, reduz as possibilidades de permanência, pois, como já 

descrito na teoria, quem circula pode se motivar a parar e ficar. 
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Figura 101 – O aspecto do fluxo interno na Praça Dario Salles - menor trajeto para o pedestre  

Fonte: Produzido pela autora - base no recorte da implantação, figura 98. 

 

5.2.2.2 Os mobiliários da praça 

 

A Praça Dario Salles possui mobiliários urbanos que se encontram em estado de 

conservação precário, com muita sujeira por limo, falta de pintura e necessidade de troca de 

partes estruturais, como é o caso dos bancos. 

 Sobre as funções, identifica-se a presença de elementos de uso contemplativo, como o 

Memorial a Hans Dieter Schmidt (figura 102 - A). Esta é a mais imponente referência da praça, 

que conta ainda com um espelho d’água que compõe toda a estrutura da obra — esta base já 

teve uma extensão muito maior e foi sendo alterada com o tempo em razão das demandas de 

intervenções; no momento, está desativada, sem circulação de água, em decorrência de 

vazamentos. Outro monumento contemplativo é a pira simbólica, uma estrutura metálica com 

base de granito que está situada na outra extremidade da praça (figura 102 – F). Ambos têm a 

função de destacar um momento histórico da cidade, mas se encontram sem manutenção: o 

primeiro com limo e sujeira e o segundo com pichação e pintura danificada. 

Nesta praça, não há nenhum elemento construído que ofereça abrigo às pessoas, porém, 

a marquise do ginásio de esportes Abel Schulz serve de refúgio temporário.  
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 Sobre os mobiliários que conferem assentos, são dois tipos. O primeiro é formado por 

agrupamentos de uma mesa e quatro bancos de concreto (figura 102 B). No tampo de cada mesa 

existe o desenho de tabuleiros de jogos com detalhes em pedra. Alguns destes elementos estão 

quebrados superficialmente, ainda possibilitando o uso, mas com risco ao usuário. O segundo 

tipo de assento é o banco linear com encosto de 2 metros (figura 102-C) para uso simultâneo 

de três pessoas. Com estrutura de ferro e madeira, tais bancos estão em péssimo estado de 

conservação, gerando risco às pessoas pela possibilidade de quebra da madeira, que está em 

estado de deterioração. Outra questão é o desenho destes mobiliários, que são do mesmo padrão 

das demais praças e não conferem um desenho universal, ou seja, não atendem um universo 

maior de usuários. 

Dos mobiliários para a segurança, identificam-se as defensas do rio Mathias, que são os 

elementos de proteção a uma possível queda no recurso hídrico (figura 102 - E). 

Quanto às lixeiras (figura 102-G), as quatro estão em bom estado de conservação e 

limpeza, contudo, estão distantes dos assentos (local que se espera ter uma concentração de 

pessoas) e posicionadas nos pontos de saída do espaço (considerando seu principal uso atual, 

que é passagem).  
 

Figura 102 – Mobiliários urbanos da praça Dario Salles  

  
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens coletadas em pesquisa de campo no período de 27 de 

outubro a 11 de novembro de 2020. 
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No que diz respeito às luminárias, existe um total de 34, sendo oito de iluminação geral, 

com altura entre 6,5 metros e 12 metros (figura 102-H), e outras 26 a nível do pedestre, com 

altura entre 3 metros e 6 metros (figura 102- D). O resultado deste conjunto é satisfatório para 

a segurança do local, no que se refere à visibilidade, pois ao transitar pela praça no período 

noturno não se verificam alcovas ou áreas de impossibilidade visual (figura 103). Mesmo na 

lateral do ginásio, onde um recorte entre o rio e a parede cria um espaço sem utilidade, existe 

boa iluminação, o que torna o local visível para quem olha da rua ou da Praça da Bandeira. 
 

Figura 103 – Praça Dario Salles em um período noturno - destaque para ausência de lâmpadas queimadas 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem coletada em 8 de novembro de 2020. 

 

5.2.2.3 O sentar 

 
A questão do sentar na praça Dario Salles considera um total de 24 metros lineares de assento, 

um número muito reduzido tendo em vista a área de abrangência do local. Sua implantação foi 

concebida em uma distribuição de três agrupamentos (figura 104 – mapeamento): no primeiro, 

um conjunto de três bancos dispostos de maneira linear com um afastamento considerável entre 

si, de 7,5 metros, o que impede as relações dos usuários de bancos distintos (figura 104-A); no 

segundo, um conjunto de mesas e cadeiras de concreto, um total de sete mesas e 28 bancos, 

com distância entre um grupo e outro de 90 centímetros, uma configuração que promove as 

relações (figura 104-B); por fim, no terceiro agrupamento, há dois bancos nas proximidades do 

rio Mathias e da estação de recalque, dispostos de costas um para o outro, com distância de 4,5 

metros, impedindo as interações sociais — além disso, sua disposição não considera os pontos 

focais de contemplação (monumentos, movimento ou massa vegetal) (figura 104-C). 
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Figura 104 – O aspecto do sentar na praça Dario Salles. Na imagem da esquerda é visto o mapeamento com as 
possibilidades de sentar e os cones visuais que representam as imagens da direita - (a) Imagem com o grupo de 

bancos de disposição linear; (b) Imagem com o grupo de dois bancos próximos à estação de recalque; (c) 
Imagem que mostra o agrupamento de mesas e bancos de concreto 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens a e b, de 28 de outubro de 2020; c, de 31 de outubro de 

2020. 

 

Mesmo os usos deste espaço sendo limitados, foram identificadas outras formas de 

sentar, sobretudo no piso e na área de dois bancos, no intuito de se relacionar (figura 105-A) ou 

de contemplar (figura 105-B). Também foi observado o uso dos jardins voltados para o corredor 
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de ônibus, conferindo visão para a rua — não contemplada nas perspectivas dos bancos (Figura 

105-C). 

 
Figura 105 – Outras formas de sentar na Praça Dario Salles 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens a e b, de 11 de novembro de 2020; c, de 28 de outubro de 

2020. 
 

Com configurações limitadas, mobiliários depreciados e sem um desenho universal, a 

praça tem deficiência no que tange à função do sentar. 

 

5.2.2.4 O conforto 

 

Sobre o conforto, em clima quente e úmido, a vegetação é uma possibilidade de mitigar 

as questões térmicas, sobretudo no verão. Na Praça Dario Salles, as massas vegetais com 

árvores que propiciam sombreamento cobrem as áreas com assentos, o que se considera um 

aspecto positivo (figura 106 mapeamento). Contudo, outras questões também influenciam e, 

neste caso, a grande área de piso retém calor e o transmite para o ambiente, o que uma maior 

cobertura de piso vegetal evitaria, acrescentando conforto sensorial nas conexões com a 

natureza. Junto a isso, há o fato de o tipo de piso ter um aspecto positivo, pois possibilita a 

drenagem da água, ou seja, não impermeabiliza. 

Nas imagens da figura 106, é possível verificar as grandes áreas de piso e os 

agrupamentos de vegetações que conferem sombra. Na figura 106-A, observa-se o 

sombreamento dos bancos que estão dispostos em forma linear e, na figura 106-B, a cobertura 

vegetal sobre o agrupamento que inclui mesas e bancos de concreto — constata-se uma grande 

área de piso e, no espaço que resta, vê-se a composição com palmeiras. As palmeiras são 

vegetações que não contribuem para a contemplação próxima, pois sua altura está fora da escala 

humana, com apenas os troncos sendo vistos. Como a praça é longa, é possível ver as palmeiras 

à distância e, neste olhar distanciado, pode-se contemplá-las. 
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Outra questão é a necessidade de manutenção, já que é necessária a retirada regular das 

folhas de palmeiras que são grandes, podendo chegar a 3 metros — sua queda é capaz de 

ocasionar um acidente ao atingir os usuários da praça. Durante a pesquisa campo, uma situação 

assim foi identificada (figura 106-C).  

 
Figura 106 – O estrato vegetal da praça Dario Salles, composição com agrupamentos de árvores que conferem 

sombra e muitas palmeiras - (a) Área de sombra nas proximidades da Praça da Bandeira; (b) Área de sombra que 
abriga mesas e bancos de concreto; (c) Imagem revela folha de palmeira quase em queda, um risco para o 

transeunte 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens a e b, de 28 de outubro de 2020, às 10h50; c, de 11 de 

novembro de 2020. 
 

Quanto aos estímulos sensoriais, esta praça não contempla nenhum tipo de forração com 

cores e texturas diversas. O que se verifica são massas verdes e suas variações de tonalidade. 

Entretanto, uma condição sensorial positiva que se destacou durante a pesquisa de campo e é 

até valorizada pelos usuários entrevistados é o som do canto dos pássaros, muito frequente, mas 

só percebido quando o ruído dos automóveis não se sobrepõe a ele. 
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5.2.2.5 Relação histórica e estética 

 
Sobre a relação histórica, a Praça Dario Salles tem relevante participação na memória 

de seus cidadãos55. Ao longo de seu percurso no espaço-tempo, foi palco de inúmeras 

intervenções no concebido e também de atividades efêmeras que se estabeleceram no local e 

ficaram na lembrança dos citadinos. 

Durante suas transformações, foi referência por sua ligação com o ginásio de esportes 

Abel Schulz (o Palácio dos Esportes) e Praça da Bandeira, ambos inaugurados em 1951. 

Também ficou conhecida pela presença do parque infantil, que até hoje é descrito como 

importante referência do passado (na época, era parte da Praça da Bandeira). Na sequência, com 

a intervenção de 1988, as ações do paisagista Burle Marx, incluía os espelhos d’água e as 

palmeiras imperiais, na mesma época o memorial a Hans Dieter Schmidt, de Edson Machado, 

foi edificado — após estas ações, o local ficou conhecido pela população como Praça das 

Águas. Deste passado, restam hoje a pira simbólica, de 2001, um pequeno espelho d’água 

desativado (vestígios do original de 1988), o memorial e as palmeiras que hoje estão tombadas 

(figura 107).  Contudo, no que se vê na praça, tal informação não está registrada em nenhuma 

placa, totem ou outro elemento de comunicação. Quer dizer, as palmeiras compõem a paisagem 

e quase passam despercebidas aos olhares de dentro da praça e as ações de um paisagista de 

importância nacional são desconhecidas dos que no local transitam. 

Na discussão estética a organização espacial que se apresenta no momento é confusa 

sem eixos ordenadores. Seu elemento de destaque é o monumento, mas que parece voltado para 

a rua, quem de dentro da praça olha tem menos impacto visual positivo. Possui canteiros 

ortogonais com distribuição que não se relacionam com o que está construído no momento (são 

vestígios de intervenções passadas). Em suma, seu conjunto não instiga os estímulos sensoriais 

humanos como cores, forma e odores. 

Na última intervenção, ocorrida com a drenagem do rio Mathias, o espaço ficou fechado 

de 2014 até outubro de 2019 e, em sua reabertura, não se viu mais o parque infantil ou os 

aparelhos de ginástica implantados em 2009 (este parque se localizava onde hoje está o bolsão 

ao lado da estação de recalque, local da dupla de bancos). 

Atualmente, a Praça Dario Salles é conhecida na cidade como um local que abriga 

grupos específicos da sociedade, tais como, pessoas em situação de rua, dependentes químicos 

 
55 Resultado extraído da coleta de dados de questionário com a cidade de Joinville, descrito no capítulo 6 desta 
tese. 
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e prostitutas, sendo tratada com nostalgia pelas lembranças dos cidadãos joinvilenses quando 

recordam o concebido no passado. 

 
Figura 107 – Elementos de identidade local na praça Dario Salles 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem de 11 de novembro de 2020. 

 

5.2.2.6 A avaliação  

 
Após a discussão analítica sobre o concebido na praça Dario Salles, parte-se para a 

“Ficha de avaliação das condicionantes físicas da praça”, presente na íntegra no Apêndice 2 

deste estudo. A compilação dos dados em formato resumo se apresenta na figura 108, com os 

resultados quantitativos das avaliações parciais para cada uma das cinco categorias: proteção, 

estética, usos, identidade e estrutura. Se a categoria estiver adequada a um concebido voltado 

para as pessoas, sua pontuação será mais aproxima de 100%. 
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Figura 108 – Ficha de avaliação das condicionantes físicas da Praça Dario Salles (resumo) - esta avaliação se 
apresenta na íntegra no Apêndice 2 

 
Fonte: Produzido pela autora - ficha baseada na figura 85, 86 e 87 - ver item 5.2. 
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Na categoria proteção, a avaliação da Praça Dario Salles somou 57%. Os 

desdobramentos incluem quatro atributos, sendo que o primeiro deles se apresenta adequado. 

Trata-se da segurança do pedestre (proteção contra tráfego e acidentes), que foi positiva em 

razão da existência de impedimentos para a aproximação das vias e corredor de ônibus — este 

último é acompanhado de um jardim e de desnível. O segundo item trata de segurança pessoal 

(proteção contra crimes e violência) e, neste, a ausência de policiamento interno e a presença 

de algumas alcovas deixou a avaliação abaixo da média. Sobre o item manutenção, como já 

descrito, o modelo apresenta questões futuras, mas se optou por avaliar a situação atual, assim, 

tem-se uma nota baixa referente à manutenção de mobiliário, considerando que estes elementos 

estão danificados pela ação do tempo, contudo, no caso desta praça essa problemática deve ser 

resultado do longo período de fechamento para intervenções urbanas. O último atributo da 

categoria proteção descreve as experiências desagradáveis e obteve resultado mediano, mas 

contestável, tendo em vista que o modelo traz questões de privacidade como positivas.  

Na categoria estética, a avaliação ficou em 33%, o que reflete a ausência de estímulos 

sensoriais positivos, sobretudo no paisagismo e nas impossibilidades de interações dos 

elementos existentes, como no caso do memorial e dos jardins. 

Na terceira categoria, de usos, a avaliação ficou muito baixa, com apenas 30%. Dos 

quatro atributos, a flexibilidade de usos é baixa nesta praça, pois o sentar e observar apresenta 

várias problemáticas de interações e contemplação. O item atividades físicas tem grande parte 

de seus elementos considerados como ‘não se aplica’ e, dos que foram possíveis avaliar, a 

pontuação foi zero. Por fim, a atividade comercial não é uma função que se visualize no local, 

nem mesmo por meio de vendedores ambulantes. O espaço permite eventos e outras atividades, 

que não dependem do construído, mas sim de ações externas. Inclui-se ainda que a praça não 

conta com acesso a internet sem fio 

A categoria identidade teve o pior resultado, 17%, o que aponta a ausência de interações 

com a cidade no momento atual, apesar de seu potencial como memória e sua própria história 

na cidade. 

Para concluir, a categoria estrutura ficou com uma avaliação de 37%. O quesito 

permeabilidade não é atendido pela praça, pois ela se apresenta fechada fisicamente, mesmo 

sendo aberta visualmente. Na legibilidade, a comunicação é quase inexistente, não havendo o 

nome da praça ou outras comunicações, contudo, os monumentos têm placas de apresentação. 

O componente acessibilidade é mediano, visto que existem algumas tratativas nos pisos, porém, 

nos mobiliários e nas comunicações, elas não são compatíveis com as demandas das normas 

vigentes. 
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Após esta discussão, o resultado final foi negativo, de apenas 37%, o que traduz a atual 

condição da Praça Dario Salles, que, depois de inúmeras intervenções, encontra-se estagnada, 

sem os recursos que já marcaram sua relação com a cidade. 

 

5.2.2.7 A percepção técnica do governo sobre o construído na Praça Dario Salles 

 
Nas questões do concebido levantadas aos representantes do governo, questionou-se a 

um dos entrevistados, representante do DETRANS, sobre o corredor de ônibus e seu efeito de 

barreira. A resposta demonstra que o projeto ainda está inacabado:  
“[...] Uma das ameaças avaliadas seria a de atropelamentos. O projeto 
executivo da Rua Nove de Março [onde o corredor se apresenta] prevê 
melhorias nessas travessias com ilhas de proteção mais largas, estreitando as 
pistas de tráfego motorizado que deverá ser de ônibus e poucos carros, e 
prevê ainda uma ciclovia no lugar do estacionamento atual” (entrevista de 16 
de novembro de 2020).  

 
Com este depoimento, verifica-se que as intervenções aconteceram, em um primeiro 

momento, para atender questões de mobilidade do transporte público e, em um segundo 

momento, ainda serão conduzidas tratativas de humanização, no sentido de valorização dos 

pedestres e de ciclistas no trecho, o que trará melhorias para as relações com o local. 

Sobre a última intervenção vivenciada na Praça Dario Salles, em 2009, um representante 

do extinto IPPUJ descreve as principais alterações:  
“[...]O projeto do Ippuj tem a autoria do Arquiteto Vanio Lester Kuntze e 
equipe que ampliou o espaço para eventos de público na praça e revitalizou 
os espelhos d’água que se encontravam abandonados. Na obra realizada em 
2009 foi revitalizada com a substituição do pavimento de petit pavet por 
blocos intertravados de concreto, implantação de bicicletários, bancos, 
lixeiras, playground, equipamentos de ginástica e nova iluminação. Em 
conjunto com a obra de paisagismo, foi feito também o corredor de ônibus em 
concreto armado paralelo a praça na Rua Nove de Março” (entrevista de 16 
de novembro de 2020). Outro entrevistado, representante da SEINFRA, 
destaca que “a praça sofreu diversas intervenções quase concomitantes e por 
várias razões. A remoção do espelho d’água, restando apenas a base da obra 
de escultura de Edson Machado, foi realizada não por vontade dos técnicos e 
sim por imposição dos gestores municipais. Houve substituição do piso, 
inserção de um parquinho infantil, academia de ginástica e mesas para 
jogos...” (entrevista de 29 de janeiro de 2021).  

 

Assim, verifica-se que o projetado em 2009 não é o que está na praça do presente. As 

inúmeras possibilidades de usos, que antes eram uma realidade, foram eliminadas após a 

intervenção da drenagem do rio Mathias, entre 2014 e 2019, que tinha (e ainda tem, visto que 

as obras seguem por Joinville) a incumbência de mitigar o problema de inundações, mas trouxe 
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outros problemas para a cidade, pois o espaço público, que já ficou um longo tempo fechado, 

em seu retorno passou a não contar mais com seus mobiliários, o que impacta diretamente em 

sua usabilidade. 

Quanto ao futuro da praça, um representante da SEINFRA relata que “no momento a 

praça vai passar por adequação do estado atual por uma empresa em parceria com a 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville - SAMA” (entrevista de 27 de janeiro 

de 2020). 

 Em síntese, as últimas intervenções relacionadas à Praça Dario Salles, somadas às 

condicionantes expressas em seu entorno, como as vias, o corredor de ônibus e o uso do solo, 

corroboram para a situação atual de reduzido número de frequentadores, como será visto adiante 

(capítulos 6 e 7 desta tese). 

 

5.2.3 A Praça Lauro Müller: o concebido 

 
Para discorrer sobre a temática do concebido na praça Lauro Müller e compreender o 

que a compõe, em relação à quantidade e ao estado de conservação, utiliza-se a representação 

gráfica atualizada da figura 109 (com o mapeamento da organização espacial), os dados 

fotográficos e as duas fichas, uma com o levantamento da situação atual e a outra com a 

avaliação — ambas presentes na íntegra no Apêndice 3 deste trabalho.  

A Praça Lauro Müller possui uma área de 6.133,17 m² e tem um formato retangular, 

com dimensões aproximadas de 142 metros no sentido longitudinal e 42,5 metros no sentido 

transversal56, ultrapassando o limite de visibilidade humana (com nitidez), que é de 100 metros, 

segundo a teoria proxêmica de Hall. Contudo, o local possui em seu centro o edifício da 

Biblioteca Municipal, que o segmenta em duas partes, o que mitiga a sensação de insegurança 

que a configuração transmite. 

 Na questão da tipologia funcional, esta praça é considerada mista em razão de ter quatro 

funções: a primeira é o componente contemplativo natural e artificial, com monumentos e arte 

urbana; a segunda é a recreativa, dada pelo parque infantil; a terceira é o aspecto cultural, 

estabelecido pelo uso da biblioteca; e a quarta é a comercial, por contar com área de feirantes e 

também ter uma sorveteria como item local. Este conjunto de usos confere uma usabilidade de 

maior fruição ao espaço. 

 
56 Considera-se a extremidade de maior extensão em cada sentido (transversal e longitudinal). 
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Figura 109 – Implantação da Praça Lauro Müller - organização espacial e mobiliários 

 
Fonte: Produzido pela autora em Autodesk Student Version 2021. Elaborado com base em dados de PMJ/IPPUJ 
(2006); Coleta fotográfica em campo entre os dias 20 de outubro de 2020 e 20 de janeiro de 2021; Google Maps  

(2021). 
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5.2.3.1 A praça: barreiras e fluidez 

 
 A Praça Lauro Müller tem como confrontantes quatro vias, sendo uma delas a rua 

Comandante Eugênio Lepper, que é parte do espaço por ser do tipo compartilhada, com a 

preferência de uso pelos pedestres. Outra via longitudinal é a rua São Francisco, com baixo 

fluxo de veículos. As demais, transversais, são a rua Engenheiro Niemeyer, também de baixo 

fluxo de veículos, e a rua Nove de Março, de fluxo médio, por onde transitam ônibus — como 

ela se destaca na atividade comercial, ali a circulação é de velocidade baixa (30 km/h). Neste 

contexto, as vias que confrontam a praça não lhe trazem barreiras no fluxo das pessoas, mas 

contribuem para uma maior conexão com a cidade. 

 As problemáticas deste espaço estão em sua organização interna, pois seus jardins 

possuem desenhos ortogonais e caminhos estreitos (ver mapeamento da figura 109). Isso ocorre 

em toda a sua extensão, conforme a figura 108-C, que retrata a área próxima ao parque infantil 

com a mancha em amarelo sobre os jardins. Assim, o que resta são os caminhos retos e 

apertados.  

Outros elementos de impedimento estão na conexão com a rua Nove de Março, onde 

alguns são verdadeiras barreiras físicas e também visuais (com isso, tem-se menos estímulo 

para entrar no local). Um dos impedidores é o quiosque da sorveteria, que dá as costas para a 

praça e impede a visão e o fluxo — ele está alocado em parte de um jardim e fecha um caminho. 

Outro obstáculo são as caixas técnicas, que possuem volumes elevados e ultrapassam o limite 

de visão humana, além dos jardins que seguem o mesmo desenho rígido (figura 110- A e B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

Figura 110 – As barreiras de relação com a cidade no entorno da Praça Lauro Müller 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens a e b, de 8 de novembro de 2020; c, de 30 de outubro de 

2020. 
 

Uma construção imponente no centro da praça é o edifício da Biblioteca Municipal 

(figura 111), que abriga um painel tombado e a edificação que faz parte da Unidade de Interesse 

de Preservação (UIP57). Sem reduzir sua relevância como patrimônio edificado, é necessário 

discorrer sobre as relações do concebido com o uso da praça. E, neste sentido, o formato do 

edifício se apresenta como barreira, pois é fechado e bloqueia a ligação visual dentro e fora 

dela, impedindo, assim, a conexão com a praça. Seu invólucro possui janelas do tipo basculante 

com vários segmentos na horizontal e grande parte delas se encontra muito alta, fora da escala 

humana. Sua entrada é a única área que se abre para a praça, com vidros e uma configuração 

 
57 As UIPs têm os mesmos direitos e deveres de um imóvel tombado, que são assistidos pela Lei Complementar 
Municipal nº 363/2011. 
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que permite o olhar de dentro para fora. Mas depois de passar pela recepção e entrar na 

biblioteca, perde-se totalmente o contato com a praça.  
 

Figura 111 – A Biblioteca Municipal de Joinville e seu concebido - invólucro fechado que não permite ligação 
visual com a praça  

 
Fonte: Fotografado pela autora em 2 de novembro de 2020. 

 

A lateral que dá para a rua São Francisco e se conecta com o edifício da biblioteca é 

uma alcova, pois possui muita vegetação e vagas de estacionamento, tendo como elemento de 

ligação uma calçada estreita (figura 112). Nesta área, a biblioteca tem elementos de concreto 

(beirais) que servem como pequenos abrigos, entretanto, pela altura, eles não conferem real 

proteção em dias de chuva. Trata-se de uma lateral sem olhos para rua, uma vez que a biblioteca 

não traz esta relação e os edifícios do outro lado têm suas atividades de serviço internas, com 

poucas ligações para a rua.  
 

Figura 112 – Rua São Francisco e as relações com a Praça Lauro Müller e a Biblioteca Municipal 

 
Fonte: Fotografado pela autora em 2 de novembro de 2020. 
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Neste cenário, percebe-se que existem impedimentos nas relações visuais e na fluidez 

da caminhada dentro da praça. Mas, para aqueles que pretendem apenas cortar caminho, há 

fluxos livres nas laterais, os ditos caminhos rápidos, que, apesar do desenho rígido dos jardins, 

têm dois eixos principais de circulação sem obstrução, sendo a via compartilhada a mais larga 

e convidativa à circulação (figura 113). 

 
Figura 113 – O aspecto do fluxo interno na Praça Lauro Müller - menor trajeto para o pedestre 

  
Fonte: Produzido pela autora - base no recorte da implantação, figura 109. 
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5.2.3.2 Os mobiliários da praça 

 
 Dos mobiliários presentes na Praça Lauro Müller, identificam-se elementos de apoio 

para as atividades locais, como contemplação, recreação, transporte, limpeza e iluminação. 

Sobre a contemplação, o obelisco (figura 114-A) é um monumento que chama a atenção 

dos transeuntes para a história local, porém, tem baixo apelo estético e promove poucas paradas 

para fotografar. Além disso, sua placa possui informações limitadas — ela poderia explorar 

mais dados e instigar a curiosidade, além de fomentar a permanência das pessoas.   

 Para recreação, tem-se o parque infantil, que conta com duas estruturas de balanço, com 

duas cadeiras cada (figura 114-C), e um multibrinquedos (figura 114-D), com escorregador, 

escada, escalada e casinha. Eles estão com evidentes sinais de uso, mas em bom estado, não 

aparentando riscos para a segurança das crianças. Contudo, uma das cadeiras de balanço foi 

retirada, ausência já identificada em pesquisa de campo realizada em 2019 — e durante a 

observação feita entre outubro de 2020 e janeiro de 2021, não foi verificada sua reposição. Na 

composição deste parque infantil, há uma área limitada com bordaduras de concreto e o piso é 

de areia, aspecto positivo que reduz o impacto em quedas e é recomendado nas bibliografias. 

Embora não existam limitadores verticais para impedir que a criança saia do parque, também 

uma recomendação teórica, isso não representa um problema na configuração do local, pois 

está cercado por jardins (e as vias estão distantes, além de serem de baixo fluxo). 

 Sobre a questão de abrigo, a praça não possui espaços cobertos para uma estada em dias 

de chuva, porém, é possível recorrer de forma limitada à marquise pertencente ao antigo Cine 

Colon e aos pequenos beirais da biblioteca (mas, diante de uma chuva forte, a proteção fica 

apenas dentro da biblioteca, quando aberta). 

Para apoio aos modais de transporte, esta praça conta com dois paraciclos, com um total 

de 8 vagas de fixação (figura 114-G), que se encontram no acesso principal à Biblioteca 

Municipal, uma localização acertada por estar na entrada do equipamento e auxiliar na questão 

de segurança patrimonial, uma vez que as atendentes do espaço ganham um ângulo de visão 

para as bicicletas que estiverem no local (quando deixam as persianas abertas). Contudo, não 

se vê ciclovia nas vias confrontantes ou nas imediações. Outro elemento relacionado à 

mobilidade são as 61 defensas (figura 114-B) presentes ao longo de todo o percurso da rua 

Comandante Eugênio Lepper. Trata-se de um mobiliário polivalente, pois também é jardineira 

e se apresenta de maneira a suavizar o impacto do elemento de barreira — feito de tubos de 

concreto, é uma solução de baixo custo.  
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A praça conta ainda com seis lixeiras (figura 114-F), que estão em péssimo estado de 

conservação, mas, apesar disso, a coleta de lixo é regular. Com relação à sua distribuição, por 

serem em número reduzido, tornam-se insuficientes para o espaço como um todo. Identifica-se 

ausência de lixeira nas proximidades da entrada da biblioteca, por exemplo. Quatro unidades, 

representando maior concentração, estão na lateral onde fica o parque infantil e a maior parte 

dos feirantes e, neste sentido, é uma distribuição adequada, por ser a área mais ativa da praça. 

 
Figura 114 – Mobiliários urbanos da Praça Lauro Müller  

  
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens coletadas em pesquisa de campo no período de 27 de 

outubro a 11 de novembro de 2020. 
  

Quanto às luminárias da Praça Lauro Müller, há 44 unidades de iluminação a nível do 

pedestre, com altura de 3 metros a 6 metros, e quatro de iluminação geral, com altura de 6 

metros a 12 metros. Apesar dos potenciais históricos, nenhum dos monumentos possui 

iluminação cênica. 

Com uma distribuição equilibrada de luminárias, o espaço é bem iluminado em toda sua 

extensão. Na figura 115, observa-se um período noturno nas duas áreas principais da praça e 

no corredor, parte dos fundos da biblioteca. Durante a pesquisa de campo, não foram verificadas 

lâmpadas queimadas, o que é um aspecto positivo por possibilitar ver a praça (olhos da rua) e, 
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assim, ampliar a sensação de segurança (apesar deste item requerer também outros 

desdobramentos). 

 
Figura 115 – Praça Lauro Müller em um período noturno - destaque para a ausência de luminárias queimadas 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens da esquerda coletadas em 11 novembro de 2020 e, da 

direita, em 8 de novembro de 2020. 
 

5.2.3.3 O sentar 
 
 No caso da Praça Lauro Müller, a disponibilidade de mobiliários para sentar é limitada. 

Há apenas um tipo de banco, de 2 metros, de estrutura de ferro e madeira. Um total de dez 

bancos confere apenas 20 metros lineares de assento, uma quantidade muito inferior ao que se 

recomenda na literatura, sobretudo por sua dimensão ter mais de 6 mil m² (a maior entre as 

quatro deste estudo). Soma-se a isso o fato dos bancos estarem em péssimo estado de 

conservação e limpeza, com madeiras deterioradas e sujas (figura anterior – 114-E). 

 A distribuição destes bancos contempla os visuais de interesse (ver mapeamento da 

figura 116). Na área que contém o obelisco, existem três bancos voltados para o centro da praça 

e o monumento, mesmo este tendo baixo apelo estético, tornando possível ver o fluxo de 

pessoas (figura 116-A) A área que compreende o parque infantil conta com sete bancos voltados 

para os brinquedos e para os jardins ao centro, possibilitando uma visão da feira (figura 116- 

D). Quer dizer, no sentar-se da praça há condicionantes de contemplação adequadas. 

Contudo, o aspecto de interações sociais da organização destes elementos não contribui 

para novas conexões. Na figura 116-B, por exemplo, verifica-se um banco isolado e, nas figuras 
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116-A, C e D, observa-se a disposição dos bancos que são lineares e com distâncias entre si que 

vão de 2 metros a 9 metros (ver também o mapeamento).  

A distribuição dos bancos em formação linear não permite o contato visual e, em 

distância maiores que 1 metro, impossibilita a fala. São nas praças que as possibilidades de 

interações devem ser fomentadas, mas, dependendo do concebido, esta prática é desfavorecida.   

 
Figura 116 – O aspecto do sentar-se na Praça Lauro Müller. Na imagem da esquerda, vê-se o mapeamento com 
as possibilidades assento e os cones visuais que representam as imagens da direita - (a e b) Imagens próximas à 

rua Nove de Março - obelisco; (c e d) Imagens próximas à rua Engenheiro Niemeyer - parque infantil 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem da esquerda, recorte da figura 112, e imagens da direita, 

fotografadas em 4 e 11 de novembro de 2020. 
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 Para além dos bancos, os usuários das praças criam suas próprias formas de assento nos 

elementos construídos (ver mapeamento na figura anterior). Um ponto de uso frequente são as 

bordas largas dos jardins no entorno da biblioteca (figura 117-A), que, com altura próxima de 

40 centímetros, tornam-se adequadas para sentar. Foi identificado uso mais frequente dos 

assentos próximos à entrada da biblioteca e também do paraciclo. Outro local de sentar fica na 

parede do antigo Cine Colon (figura 117-B), que possui elementos arquitetônicos com alturas 

entre 15 centímetros e 30 centímetros, tornando-se convidativos, sobretudo pela presença das 

marquises (abrigos). Todavia, a arte urbana mal cuidada no local pode gerar insegurança.  

 Os usuários do parque infantil também buscam outras soluções para o assento, 

utilizando o jardim que o confronta, cuja bordadura é alta e larga (figura 117-C), ideal para os 

pais que observam seus filhos brincarem, pois é um lugar de visão panorâmica da área. Por fim, 

alguns pais se aproximam ainda mais dos filhos e sentam no piso em volta do parque (figura 

117-D), por ser também local de visão ampla.  

 
Figura 117 – Outras formas de sentar-se na Praça Lauro Müller 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens a, b e d, de 4 de novembro de 2020; c, de 31 de outubro de 

2020. 
 

No contexto do sentar, a Praça Lauro Müller tem recursos limitados, os quais poderiam 

ser potencializados com pequenas ações, como a já mencionada bordadura de jardim, que segue 

o mesmo padrão da Praça da Bandeira e não convida a sentar por sua forma e altura. 

 

5.2.3.4 O conforto 

 

 Sobre o conforto, aqui são discutidas as massas vegetais que compõem a Praça Lauro 

Müller. No mapeamento da figura 118, identificam-se os estratos que conferem sombreamento 

e as demais camadas de vegetação. Na área do parque infantil se encontra a maior densidade de 

árvores com sombra, mas não existe nenhum tipo de sombreamento no espaço dos brinquedos 
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(figura 118- D). Já na parte em que o obelisco está situado, as árvores são mais espaçadas (figura 

118 - A e B), reduzindo o potencial de sombreamento. Contudo, observa-se o aspecto positivo 

no destaque ao obelisco em local de vegetações baixas. Na parte dos fundos da biblioteca, 

também se identifica um agrupamento de vegetações mais denso, como se observa na figura 

118-A (volume vegetal da direita). Na fachada da biblioteca, não existem vegetações 

volumosas, uma solução também adequada por não interferir nos visuais da edificação histórica 

e do painel (figura 118-B e C). 

 Esta praça é sede de muitas árvores Dillenia Indica, popularmente conhecidas como 

coco de Adão, árvore da pataca ou fruta pão, entre outros nomes. Trata-se de uma variedade 

que produz um fruto que causa riscos para os usuários do local, pois a queda dele sobre uma 

pessoa pode ocasionar lesões graves58. Na figura 118-E, vê-se esta árvore e, no detalhe de uma 

pequena área, em meio às folhas, uma porção de frutos, que devem ser recolhidos antes do 

período de amadurecimento. Também no detalhe desta figura, é verificada a vara utilizada para 

sua manutenção. Este serviço de retirada dos frutos é de responsabilidade do Governo 

Municipal, que contrata terceiros para isso, contudo, usuários do local relataram que este 

serviço tem sido ineficiente. 

Quanto aos aspectos de conforto sensorial, a praça não conta com vegetações de florada, 

tendo, assim, um visual monótono de variações de tons verdes. Os jardins, onde se apresentam 

apenas forrações de piso, não são convidativos para sentar e se apropriar (fazer um lanche ou 

até um piquenique).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
58 Informação presente no relato de feirantes e na mídia local, conforme notícia disponível no link 
https://www.nsctotal.com.br/noticias/mulher-e-atingida-na-cabeca-por-fruto-em-praca-de-joinville-e-vai-parar-
no-hospital. Acesso em 2 de abril de 2021. 
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Figura 118 – O estrato vegetal da Praça Lauro Müller. Composição com agrupamentos de árvores que conferem 
sombra e ausência de forrações com florada - (a e b) Área de sombra próxima à rua Nove de Março; (c) Área 
sem sombreamento, pausa que permite ver a fachada da biblioteca e o painel; (d) Imagem do parque infantil e 

seu entorno sombreado, mas a área dos brinquedos é descoberta; (e) Árvore da pataca - detalhe ampliado para o 
fruto e para a vara usada em sua retirada 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens a, b e c, de 8 de novembro de 2020, por volta de 11h30; d e 

e, de 4 de novembro de 2020. 
 

Existe uma carência de elementos para instigar a aproximação do usuário da praça com 

a natureza, como árvores frutíferas, pedras e/ou água. Em razão da quantidade de árvores 

existentes no local, são vistos muitos pássaros, que aguçam as sensações positivas 

(mencionadas nas entrevistas com os usuários).  

 

5.2.3.5 Relação histórica e estética 

 

A Praça Lauro Müller é importante referência histórica, pois foi primeira da cidade, 

criada por volta de 1897 para ser o jardim público e “embelezar” Joinville, contando, na época, 

com um coreto. Em 1926, em comemoração aos 75 anos do município, recebeu dois 

monumentos, o busto de Dona Francisca, de Fritz Alt, e o obelisco. Na sequência, em 1946, 
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passou a contar com o marco zero (geodésico) da cidade. Em 1952, foi inaugurado no local o 

edifício da Biblioteca Municipal Rolf Colin, que passou a abrigar, então, o marco geodésico 

dentro de sua recepção. Em sua fachada há outra referência, o painel do artista Fritz Alt, 

inaugurado em 1955. O busto de Dona Francisca não habita mais o local, pois foi transferido, 

em 1973, para a Alameda Brüstlein, atual Rua das Palmeiras, conforme detalhado no capítulo 

4. 

Este breve relato histórico é necessário dada a importância do local, que faz parte do 

início do povoamento da cidade e abriga até hoje relevantes legados históricos.  

Seus elementos que contam sua historiografia são pouco explorados (figura 119). Não 

se apresenta na praça uma comunicação para contar sua história, nem mesmo seu nome é 

identificado. Um turista pode passar pelo espaço e não perceber o painel de Fritz Alt, que está 

muito acima de seu nível de visão. O obelisco, sujo, poderia contar com jardins floridos e outros 

elementos para atrair o olhar. Sobre o marco geodésico, o ideal seria que estivesse ao ar livre, 

mas sua posição não pode ser alterada, bem como a da biblioteca. Entretanto, na área da praça, 

poderia ser colocada uma comunicação sobre a presença deste elemento dentro do edifício. 

Outra referência local são os feirantes, que tiveram sua trajetória iniciada em 1982, na 

rua do Príncipe, e hoje estão sediados na Praça Lauro Müller, mas sem uma estrutura adequada 

ou algo que evidencie sua história. 

Por fim, a parede com a arte urbana, que não se trata de uma divisória qualquer, esconde 

as ruínas (possíveis de serem visualizadas em vista aérea, conforme figura 119) do antigo Cine 

Colon, apesar de nenhum elemento na praça trazer referências a este passado. Crônica do 

presente, a arte urbana desta parede é memória atual, registrando os anseios de uma sociedade, 

mas também revelando sinais de abandono. 
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Figura 119 – Elementos de identidade local na Praça Lauro Müller 

 
Fonte: Produzido pela autora - imagem aérea de CASSINS, 2017; demais imagens fotografias da autora, de 11 

de novembro de 2020. 
 

Em resumo, a Praça Lauro Müller é importante referência na história joinvilense, apesar 

da maior parte dos cidadãos e usuários não saber disso, pois falta comunicação e atenção para 

o passado e o presente locais. 

 

5.2.3.6 A avaliação  

 
Após a exposição do que se encontra concebido na Praça Lauro Müller, tem-se a síntese 

com a avaliação ponderada (figura 120) — a ficha completa utilizada para este fim se encontra 

no Apêndice 3 deste trabalho, denominada “Ficha de avaliação das condicionantes físicas da 

Praça Lauro Müller”. Estes resultados quantitativos se apresentam em porcentagens e, quanto 

mais se aproximam de 100%, melhor é a avaliação. A ficha é estruturada em cinco categorias, 

que são discutidas em avaliações parciais: proteção, estética, usos, identidade e estrutura. 
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Figura 120 – Ficha de avaliação das condicionantes físicas da Praça Lauro Müller (resumo) - esta avaliação se 
apresenta na integra no Apêndice 3 

 
Fonte: Produzido pela autora - ficha baseada na figura 85, 86 e 87 - ver item 5.2. 

 

Na categoria proteção, a avaliação ficou em 67%, considerando as boas soluções para a 

segurança no trânsito. No caso desta praça, as transições são feitas de forma suave e o entorno 
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compreende vias lentas, além de contemplar uma via preferencial para pedestres. Ainda neste 

item, a parte de proteção pessoal tem aspectos positivos, como boa iluminação noturna e visuais 

livres de quem da rua olha. Sobre a manutenção, esta é uma questão que dá insegurança ao 

usuário em razão do estado de deterioração que os assentos e lixeiras apresentam. Dos sete 

atributos sobre o indicador sensações desagradáveis, são pontuados dois como negativos: o 

reduzido número de lixeiras e a ausência de abrigos. Em relação aos cinco outros atributos 

apresentados no modelo avaliativo, identificou-se que ‘atendem totalmente’ — mas se 

considera, aqui, que o modelo privilegia questões de privacidade nos assentos para este item. 

Com 58%, a avaliação da categoria estética se apresenta acima da média, sobretudo por 

conta das grandes árvores e possibilidades de contemplar os elementos de interesse visual. 

Entretanto, como aspectos negativos, notam-se poucas tratativas de apelo visual no que se refere 

ao uso de cor, textura e possibilidades de interações, além do visível abandono no que diz 

respeito aos mobiliários (bancos e lixeiras), refletindo também na avaliação da categoria 

anterior.  

Nos desdobramentos da categoria uso, tem-se uma avaliação negativa, com 40%. Dos 

atributos que fortalecem esta percepção, destacam-se os seguintes: usos pouco flexíveis (sem 

espaço para eventos, atividades de jogos ou esportes); o sentar não fomenta as relações de 

convivência e apresenta poucos assentos; há pouca possibilidade de atividade física; e o 

comércio não possui estrutura para vendedores e não conta com internet sem fio. 

A categoria identidade trata de aspectos que são relevantes para a praça e, como já 

evidenciado, pouco se explora este potencial, pois suas memórias não são comunicadas ou 

evidenciadas. Assim, uma avaliação de 25% representa este cenário, o resultado mais baixo 

entre as cinco categorias analisadas. 

Para finalizar, a discussão quanto à estrutura somou 46%. A questão da permeabilidade 

é condicionante assertiva das relações com o entorno, mas seus sistemas de caminhos são 

estreitos e ortogonais. O atributo legibilidade teve sua avaliação negativa em razão da quase 

ausente comunicação. E, quanto à acessibilidade, desconsidera-se o desenho universal, apesar 

desta praça ter tratamento no piso com guias e um nivelamento que facilita a circulação. Além 

disso, seus mobiliários não foram atualizados para atender à demanda de perfis diversos. 

Com a média final entre as categorias de 47%, a Praça Lauro Müller possui um espaço 

concebido que requer manutenção, com base em sua história evolutiva. O que se expressa hoje 

não condiz com um “jardim”, pouco evidencia aos cidadãos a sua própria “história” e, por fim, 

não revela atender necessidades atuais e emergentes, como a relação entre as pessoas e um 

desenho universal. 
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5.2.3.7 A percepção técnica do governo sobre o construído na Praça Lauro Müller 

 

 Nas discussões com o governo, foi questionada a última intervenção realizada na praça, 

com o destaque ficando por conta da alteração da rua Comandante Eugênio Lepper, que passou 

a ser uma via compartilhada e com uso de automóveis restrito aos moradores que se conectam 

a ela. 

A importância desta intervenção pode ser observada na fala de um dos entrevistados, 

representante do extinto IPPUJ: “[...] O aspecto mais marcante dessa reforma foi a 

incorporação do espaço da Rua [...] ao piso da praça. Esta foi a primeira obra de via 

compartilhada no centro de Joinville” (entrevista de 16 de novembro de 2020). Outro 

entrevistado, representante da SEINFRA, foi questionado sobre os impactos desta intervenção, 

que se revelou uma iniciativa positiva do ponto de vista da cidade, pois ampliou o espaço 

público. Todavia, ela não foi bem aceita, no início, pelos proprietários do espaço privado do 

entorno, como se verifica em seu depoimento:  
“Alguns proprietários ou locatários dos imóveis que fazem frente para a rua 
Comandante Eugênio Lepper se manifestaram questionando a dificuldade de 
manobrar seus automóveis. Foram realizados diversos testes para comprovar 
que não havia problema, pois, as dimensões para manobras permaneciam 
iguais” (entrevista de 29 de janeiro de 2020). 
 

 Sobre as demais intervenções realizadas neste mesmo período, em 2008 e 2009, o 

representante do extinto IPPUJ diz que “a Praça Lauro Müller recebeu o mesmo tratamento de 

troca dos pisos aplicado nas outras praças, novo playground, setor de feiras, poda das árvores 

de fruta pão, restauro da biblioteca e de monumentos da praça” (entrevista de 16 de novembro 

de 2020). E outro entrevistado, representante da SEINFRA, destaca que “[...] recebeu 

pavimentação, antes era pó de brita, inclusão de um pequeno parque infantil e a ampliação do 

piso da praça sobre a rua Comandante Eugênio Lepper” (entrevista de 29 de janeiro de 2020). 

As problemáticas vivenciadas na atualidade também foram aventadas, sobretudo as 

questões de apropriações, a respeito das quais o representante da SEINFRA destaca a função 

da praça, em seu ponto de vista, e as preocupações dos técnicos com as questões de ocupação: 
Penso que a praça Lauro Müller seja utilizada principalmente para descanso 
e contemplação pelo fato da presença da Biblioteca Pública inserida no seu 
núcleo. Os usos do entorno, menos comercial que na praça Nereu Ramos 
também sugerem a função contemplativa. [...] Os “fundos” da Biblioteca, sem 
acessos e janelas, criam um ambiente sem “olhos” e isso favorece 
apropriações inadequadas. Outra ação tinha o objetivo de organizar a feira 
de artesanato para que as barracas não ocupassem, sem critérios, toda área 
disponível da praça” (entrevista de 29 de janeiro de 2020). 



241 
 

 
Sobre esta última fala, salienta-se a preocupação com o construído e com as possíveis 

ações dos usuários, seja ao evitar as alcovas, que seriam locais propícios para atos ilegais, seja 

na criação de espaços demasiados livres, que poderiam conferir uma ocupação “desordenada” 

por parte do feirante. Compreende-se, assim, que são percepções técnicas com o intuito de 

tornar o ambiente adequado a um maior número de pessoas, mas não se pode negar que, 

dependendo da rigidez das tratativas, perdem-se relações flexíveis e de pertencimento ao espaço 

público. 

 

5.2.4 A Praça Nereu Ramos: o concebido 
 

Para a discussão do concebido na Praça Nereu Ramos, é utilizada a representação gráfica 

atualizada da figura 121 (com o mapeamento da organização espacial), os dados fotográficos e 

as duas fichas, uma com o levantamento da situação atual e outra com a avaliação — ambas 

estão presentes na íntegra no Apêndice 4 deste trabalho. Busca-se, assim, a compreensão do 

concebido nesta praça em seu estado atual, com base em dados quantitativos e qualitativos. 

A Praça Nereu Ramos possui uma área de 4.049,26 m², incluindo nesta metragem a área 

do Ipreville e do quiosque, que faz parte do local. Ela tem um formato que se assemelha a um 

retângulo, com dimensões aproximadas de 74,2 metros no sentido longitudinal e 52 metros no 

sentido transversal59. É uma praça pequena, sobretudo se não forem considerados os 

equipamentos maiores que a compõem, resultando em uma dimensão longitudinal em torno de 

40 metros, o que lhe confere um aspecto de maior proximidade entre os usuários (positivo no 

que tange à escala humana). 

 No aspecto funcional, é uma praça mista, pois caracteriza quatro funções: 

contemplativa, com seu entorno histórico e elementos naturais em seu interior; comercial, com 

a presença de um quiosque que vende alimentos dentro dos limites da praça; recreativa, por 

contar com mesas para jogos que são amplamente utilizadas para este fim (apesar dos jogadores 

não utilizarem os desenhos presentes nas mesas para seus jogos, utilizando-as apenas como 

apoio); e cultural, com a presença do palco de eventos que sedia apresentações ao longo do ano 

(pelo menos até o início da pandemia). Estas possibilidades de permanecer na praça contribuem 

para um maior número de pessoas usufruindo do espaço (além das discussões sobre o entorno 

apresentadas no início deste capítulo). 

 
59 Considera-se a extremidade de maior extensão em cada sentido (transversal e longitudinal). 
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Figura 121 – Implantação da Praça da Nereu Ramos - organização espacial e locação dos mobiliários 

 
Fonte: Produzido pela autora em Autodesk Student Version 2021. Elaborado com base em dados de PMJ/IPPUJ 

(2006); Coleta fotográfica em campo entre os dias 20 de outubro de 2020 e 20 de janeiro de 2021; GOOGLE 
MAPS  (2021). 
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5.2.4.1 A praça: barreiras e fluidez 

 
 A Praça Nereu Ramos possui ligação com três vias e com o edifício Manchester60, 

contudo, nesta lateral, abriga dois equipamentos que fazem parte do espaço e se estendem em 

todo o percurso (figura 122 - A). Sobre as vias, as ruas São Joaquim e Engenheiro Niemeyer 

possuem fluxo baixo de veículos e fluxo médio de pedestres, enquanto a rua do Príncipe tem 

fluxo médio de veículos (apesar de ter velocidade de circulação baixa, 30km/h) e alto de 

pessoas.  

Neste panorama das relações com o entorno, existe uma relativa facilidade no caminhar. 

A ligação com a Praça Lauro Müller é feita pela calçada da rua Engenheiro Niemeyer e requer 

atravessar apenas a rua São Joaquim (mas uma defensa cria um bloqueio desnecessário neste 

trajeto). As pessoas circulam entre as quadras com baixo risco de acidentes de trânsito, porém, 

precisam de uma pausa maior na travessia da rua do Príncipe, que oferece mais ameaças a elas. 

Esta via possui duas faixas de pedestres nas ligações com a praça e ambas estão niveladas pela 

rua (e não lombofaixas a nível do pedestre). Todo entorno é marcado pela presença de 

automóveis estacionados ou circulando (figura 122 - B), como os táxis na rua Engenheiro 

Niemeyer ou os veículos particulares nas ruas São Joaquim e do Príncipe, elementos que 

promovem impedimentos visuais e físicos, sendo barreira na fluidez do cotidiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60 O edifício Manchester foi o primeiro prédio alto da cidade, com 14 andares. Inaugurado em 1970, tem uso 
misto: no piso térreo, abriga uma galeria comercial e, nos demais andares, residências. 
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Figura 122 – As conexões com a cidade no entorno da Praça Nereu Ramos - (a) Ponto de vista da rua São Joaquim; 
(b) Ponto de vista da rua do Príncipe - destaque para o grande número de veículos 

 
Fonte: Produzido pela autora – a, fotografado pela autora em 30 de outubro de 2020; b, Google Maps , 2019. 

 

No interior da praça, os caminhos são abertos e largos, o que confere maior fluidez ao 

caminhar, entretanto, para um fluxo rápido, alguns trajetos estão interrompidos pelos desenhos 

dos jardins, sobretudo na área onde ficam as mesas de jogos (figura 123). A esquina que faz a 

ligação com a rua do Príncipe, de maior fluxo de pessoas, apresenta condicionantes que tornam 

difícil transitar, pois os impedimentos são vários. Observa-se, em um trajeto seguindo da praça 

Lauro Müller em direção à rua do Príncipe, que as barreiras já começam fora da Praça Nereu 

Ramos, com uma defensa no fluxo da calçada, elemento de proteção para direcionar o uso da 

faixa de pedestres que se encontra fora do fluxo da calçada (figura 123-A). Já dentro da praça, 
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há jardins, mesas com bancos, ponto de táxi e também os jogadores, na maioria idosos, que 

costumam se agrupar ali para conversar com os taxistas (figura 123-B). Por conta deste cenário, 

é possível escolher seguir na direção da rua do Príncipe por um trecho estreito ou utilizar a 

calçada oposta à praça. Contudo, vale ressaltar o ponto de fluidez interno, que é adequado, ao 

se observar o fluxo de quem vem da direção do Terminal Urbano (caminhada paralela à rua do 

Príncipe), que encontra uma calçada larga e sem interrupções (figura 123-C). 
 

Figura 123 – O aspecto do fluxo interno na Praça Nereu Ramos - destaque em amarelo para o trajeto rápido 

 
Fonte: Produzido pela autora - base no recorte da implantação, figura 118. 

 

5.2.4.2 Os mobiliários da praça 

 

 Os mobiliários conduzem algumas práticas que podem ser realizadas na área física de 

uma praça. No caso da Nereu Ramos, o palco de eventos é um importante elemento que permite 

eventos culturais, políticos, religiosos, educativos e até de saúde, pois o abrigo coberto protege 

da chuva e do sol e, assim, os grupos podem se organizar para apresentações ou outras atuações 

neste local.  

Sobre o palco de eventos (figura 124 - A), ele tem um formato côncavo, que permite ao 

som uma reflexão para a extensão da praça, e possui uma altura de piso que não confere risco 

às pessoas (sem necessidade de guarda-corpo, o que geraria bloqueios), com degraus que 
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servem também para sentar. O item considera ainda a acessibilidade, apresentando uma rampa. 

Quanto aos materiais, tem estrutura metálica e piso em concreto, mas ambos têm sinais de 

degradação. Em síntese, é um mobiliário polivalente e as interações que proporciona se 

ampliam no cotidiano, como será visto na sequência. 

Outro abrigo existente na praça é o ponto de táxi (figura 124 – B e C), uma estrutura 

metálica coberta, com fechamento nos fundos e nas laterais em policarbonato transparente. 

Dentro deste mobiliário, há dois bancos de constituídos de material metálico e madeira, o 

mesmo padrão existente no restante da praça. Junto a isso, na lateral direita de quem olha da 

frente, há uma torneira que serve aos taxistas e aos demais usuários do espaço. 

No requisito sentar, o local conta com conjuntos de mesa e bancos de concreto (figura 

124-F) e os já citados bancos de estrutura metálica e madeira (figura 124-G), ambos em estado 

de conservação ruim, precisando de manutenção e limpeza, como será discutido mais à frente. 

Para dar apoio aos ciclistas, a praça conta com dois paraciclos, do tipo encaixe de rodas, 

com oito vagas para bicicletas cada um, sendo um de concreto e outro de armação metálica 

(figura 124-I), somando 16 vagas no total. 

 Os mobiliários lixeiras (figura 124-E) conformam um total de dez unidades e são de 

material plástico com suporte metálico. Elas se apresentam depredadas, algumas com ausência 

de tampa e com pichações. Sobre o estado de limpeza, a coleta de lixo é realizada 

periodicamente, o que mantém o local limpo (contudo, não no período noturno). Quanto à 

distribuição das lixeiras (é possível vê-las mapeadas na implantação, mas em razão da escala a 

leitura se torna difícil), elas se encontram próximas aos locais de assento e atendem quem 

permanece ali, o que é adequado. Porém, faltam equipamentos nas extremidades da praça, para 

atender aqueles que apenas circulam no local.  

 As luminárias são, em grande parte, do tipo para pedestre, em estrutura metálica e com 

apenas uma lâmpada (figura 124-H). Há também iluminação do tipo geral, com duas luminárias 

nas extremidades do local, porém, voltadas para a rua, o que não influencia na área da praça. 

Outro tipo de luminária existente é a cênica, na fachada do edifício que sedia o Ipreville — são 

seis luminárias, de duas lâmpadas cada, em ótimo estado de conservação. 
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Figura 124 – Mobiliários urbanos da Praça Nereu Ramos 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens do período entre de 3 de outubro e 11 de novembro de 

2020. 
 

 As 12 luminárias a nível do pedestre poderiam ser suficientes para uma iluminação 

adequada, contudo, cinco delas estão com lâmpadas queimadas e ficam próximas a uma área 

de baixa circulação, criando uma mancha escura que gera insegurança para quem usa ou circula 

pela praça ou, ainda, é vizinho do local. Na figura 125, verifica-se a situação do espaço em 

período noturno, a partir da vista de quem olha da rua São Joaquim. 
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Figura 125 – Praça Nereu Ramos em um período noturno - destaque para as luminárias queimadas 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem de 2 de novembro de 2020, às 19h19. 

 

5.2.4.3 O sentar 

 

Ao circular por uma praça, um dos elementos que podem induzir a pessoa a permanecer 

nela é o sentar. E as motivações para isso começam com a disponibilidade de assentos. Na Praça 

Nereu Ramos, existem 62 metros lineares de assentos (ainda um número reduzido se comparado 

ao que é indicado na literatura) divididos em dois tipos: o banco de concreto e pedra, individual 

e sem encosto, que faz parte de um agrupamento com quatro elementos dispostos no entorno 

de uma mesa de concreto, num total de 13 mesas e 52 bancos; e 18 bancos de 2 metros cada, 

com assento e encosto de madeira.  

Quer dizer, são formas muito limitadas de sentar, que não apresentam um desenho 

universal que dê conta da diversidade humana, com deficiências e necessidade especiais. O 

banco individual apresenta questões que também revelam problemas de acessibilidade, tendo 

em vista que, nesta praça, os principais usuários são idosos. O material do assento da maioria 

dos bancos é pedra, que tem sua temperatura alterada rapidamente e não é adequado a um uso 

prolongado. Além disso, a ausência de encosto também é insatisfatória. 

 Sobre a disposição dos assentos (mapeamento da figura 126), os bancos de 2 metros 

estão locados no entorno dos jardins, cujo formato é ortogonal. Consideram-se, assim, 

organizações lineares e/ou em ‘L’, dispostas com distâncias entre bancos que variam de 1 metro 
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a 6 metros. Mas, mesmo os mais próximos, apresentam-se de maneira a manter a privacidade e 

não promover interações.  

 Já a disposição das mesas com bancos individuais (conforme mapeamento) incentiva 

que os mobiliários sejam locados sempre em conjunto, conferindo uma atmosfera de relações 

entre as pessoas que os ocupam. Além disso, cada conjunto está implantado próximo a outro, 

com variações entre 0,5 metro e 2 metros, criando uma ambiência ainda mais convidativa às 

conexões sociais. Os bancos de 2 metros que se relacionam com este conjunto também estão 

distantes 4 metros entre si, o que dificulta as relações — com exceção de apenas um deles, 

virado para os fundos do ponto de táxi.  

 Dos agrupamentos de bancos com jardins, um deles, em frente ao quiosque, chama a 

atenção: são dois bancos sem sombreamento e no meio do fluxo das pessoas, local que pouco 

convida à permanência (figura 126 - A - banco no canto esquerdo). Todavia, as variedades de 

disposição, que permitem estar em grupo ou isolados, são positivas, pois ampliam as 

possibilidades. 

 Sobre os visuais de interesse, os principais elementos são o movimento das pessoas 

dentro e fora da praça e os edifícios históricos do entorno, perspectiva que fica limitada para os 

bancos voltados para a rua São Joaquim em razão do reduzido fluxo de pessoas nesta via e da 

localização dos principais prédios tradicionais. Contudo, em horários de mais movimento 

comercial, a atividade é intensa em todas as áreas. Os visuais panorâmicos com foco para a 

edificação histórica do Ipreville dentro da praça são poucos e, portanto, este ponto focal não é 

privilegiado. Porém, evidencia-se novamente que todo o entorno do espaço possui edificações 

relevantes, como o Palacete Schlemm e as edificações da rua do Príncipe (figura 126-B). 
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Figura 126 – O aspecto do sentar-se na Praça Nereu Ramos. Na imagem da esquerda, vê-se o mapeamento com 
as possibilidades de sentar e os cones visuais que representam as imagens da direita - (a) Imagens do lado que dá 
para a rua São Joaquim (área menos ativa); (b) Imagens da área que dá para a rua do Príncipe (área mais ativa) 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem da esquerda, recorte da figura xx; e imagens da direita, de 3 

e 28 de outubro de 2020, respectivamente. 
 

 Mas para além dos assentos concebidos, os usuários encontram outras possibilidades de 

descanso, com dois elementos que se destacam: os jardins, que nesta praça têm as bordaduras 

altas (em torno de 30 centímetros) e são utilizados como apoio; e o palco, cujos degraus e 

sombra facilitam esta prática, embora alguns usuários também explorem a base do espaço (parte 

de dentro). 

 
5.2.4.4 O conforto 

 
O conforto é uma percepção sensorial agradável e uma das formas de propiciá-la é com 

a vegetação, quando ela permite amenizar o calor em uma sombra em dia de sol ou quando 

possibilita estímulos visuais, sonoros, táteis e gustativos. 

 Nesta linha de discussão, a Praça Nereu Ramos apresenta poucos estratos vegetais que 

incitam variadas sensações. O que se observa são poucas forrações com florada, limitadas aos 

jardins que compõem a fachada do edifício histórico do Ipreville. Dos aspectos sonoros, em 

razão do fluxo dos carros, quase não se ouve o movimento das folhas e o som dos pássaros 

(condição apresentada em dias e horários comerciais). Quanto aos aspectos visuais, os jardins 
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que recebem as árvores parecem, em sua base, abandonados, sem composições paisagísticas, 

apenas com forrações do tipo gramíneas (figura 127-A). 

 O conforto gerado pela sombra existe no local, assim como as possibilidades de se expor 

ao sol no inverno (mesmo no curto período de frio, tal demanda existe na cidade). A maior 

concentração de sombra fica na mesma área com o maior número de assentos (ver mapeamento 

das figuras 126 e 127 e na foto 127-B), um aspecto positivo. Contudo, é demonstrada uma 

distribuição ruim, pois outras áreas da praça também deveriam ter uma boa cobertura. No 

espaço que está voltado para a rua São Joaquim, são verificadas árvores espaçadas e com menor 

potencial de sombreamento (figura 127 A e 127-C - estrato vegetal à esquerda).  

 
 

Figura 127 – Estrato vegetal da Praça Nereu Ramos. Composição com agrupamentos de árvores que conferem 
sombra - (a) A imagem mostra a distribuição vegetal da praça, onde a única parte com forrações de florada é a 
dos jardins do Ipreville - ao centro, a área sem sombra e, no canto direito, as áreas de maior cobertura vegetal; 
(b) Neste ponto de vista, destaca-se a área mais densa em cobertura vegetal, sendo este o local de maior uso 
pelos grupos da praça; (c) Ao centro, vê-se uma pequena mancha verde, de área sem sombreamento, com a 

presença de dois bancos  

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem de 28 de outubro 2020, entre 9h e 9h10. 

 

Das vegetações presentes na praça, uma merece destaque: a árvore figueira, tombada61 

no ano 2000, que cobre o atual quiosque. Porém, ela pouco confere sombra aos transeuntes, que 

 

61 A árvore figueira, da Praça Nereu Ramos, é da espécie Ficus benjamina. Ela foi tombada em 13 de setembro 
de 2000, pelo Decreto nº 9755, com base no Código Municipal do Meio Ambiente. 
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também não podem apreciá-la como parte do contexto da praça (figura 128), e sua 

grandiosidade passa quase despercebida, pois se encontra entremeada pelo quiosque. 

 
Figura 128 – A figueira tombada está inserida na área do quiosque 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem de 5 de junho de 2019. 

 

5.2.4.5 Relação histórica e estética 

 

A Praça Nereu Ramos é a segunda mais antiga da cidade. Criada como Praça Carlos 

Gomes, recebeu o nome atual por volta de 1930, mesmo ano em que recebeu o edifício histórico 

que hospeda, hoje Ipreville. Na época, contava com um coreto, referência local em atos cívicos, 

políticos e nas apresentações da banda do 13º Batalhão de Caçadores, atual 62º Batalhão de 

Infantaria, elemento que foi removido no histórico de intervenções — atualmente, o local abriga 

um quiosque.  

Em seu entorno, um edifício se destaca, o Palacete Schlemm, também de 1930, fazendo 

parte do visual da praça. Em 1960, o espaço contava com o ponto de aluguel de carros, parte da 

memória citadina e que segue no mesmo local, agora como ponto de táxi. Em 1982, em 

intervenção para a criação do calçadão, abrigava a grande feira, hoje reduzida e localizada na 

Praça Lauro Müller. No ano 2000, uma árvore local foi tombada, a figueira, atualmente próxima 

ao quiosque de alimentação. Na intervenção ocorrida em 2003, a praça teve seu espaço alterado 

de forma impactante, sobretudo com a retirada das árvores grevíleas. Além disso, a figueira 

passou a ser escondida pelo quiosque e o local da praça recebeu troca dos pisos e retiradas de 
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vários mobiliários instalados desordenadamente. O calçadão da feira também foi removido e 

voltou a ter a circulação de automóveis no trecho da rua do Príncipe, que era interrompido. 

Com este breve histórico, é possível compreender que alguns elementos hoje presentes 

na praça são importantes referenciais (figura 129), pois fazem parte da história da cidade. 

Entretanto, eles deveriam ser comunicados à população, com totens, placas informativas e/ou 

iluminações cênicas, por exemplo, porque da forma que estão hoje, limitam a história à 

memória de poucos. 

 
Figura 129 – Elementos de identidade local na Praça Nereu Ramos. A imagem utilizada é de 2021 - com a 

mudança no Governo Municipal em janeiro deste ano, a praça recebeu algumas melhorias paliativas, sobretudo 
em decorrência do aniversário da cidade, em 9 de março, conforme bancos pintados e alguns volumes de 

forrações 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem de 11 de março de 2021. 

 

 Acrescenta-se que o local possui pouco apelo paisagístico, sem diversidade de 

composições, cores e texturas. A situação atual (2020) inclui ainda problemas de manutenção, 

com mobiliários e jardins danificados, ocasionando o afastamento de parte dos usuários62. 

Em síntese, verifica-se que explorar as propriedades históricas do local, fomentar 

estímulos sensoriais e ter um espaço bem cuidado e seguro ampliaria os potenciais estéticos e 

as possibilidades de estreitar laços de pertencimento com os cidadãos. 

 
62 Ao observar a figura que antecede este texto, verifica-se que a praça parece bem cuidada, com pintura nova e 
algumas vegetações. Trata-se de um contexto atual, em razão do novo governo, que assumiu em janeiro de 2021 
e promoveu algumas tratativas de ‘embelezamento’ em parceria com instituições privadas. Como as praças são 
dinâmicas e se alteram no espaço-tempo, esta tese se fixa ao contexto encontrado entre outubro de 2020 e janeiro 
de 2021, período de todas as coletas de dados de campo. A foto de março de 2021 foi necessária porque, no acervo 
da pesquisadora, não havia nenhuma foto mostrando os elementos identitários da praça em uma mesma imagem. 
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5.2.4.6 A avaliação  

 
Com base nas discussões do concebido, é apresentada uma avaliação quantitativa na 

“Ficha de avaliação das condicionantes físicas da Praça Nereu Ramos”, presente na integra no 

Apêndice 4 desta tese. Para ilustrar a discussão, tem-se a síntese da avaliação ponderada na 

figura 130. Seus resultados estão estruturados em cinco categorias —proteção, estética, usos, 

identidade e estrutura —, as quais se apresentam parcialmente com valores em porcentagem e, 

depois, com a média entre elas, chega-se a uma avaliação final, que, quanto mais adequada, 

mais se aproxima de 100%.  

 A categoria proteção, na Praça Nereu Ramos, possui quatro indicadores. O primeiro 

trata da segurança de tráfego e acidentes, entendido como bom em razão das possibilidades para 

circular com segurança. Dos aspectos a melhorar, indica-se a ausência de nivelamento da rua à 

altura da praça (para um trajeto sem desníveis) e de semáforos, porém, estes últimos se tornam 

desnecessários tendo em vista o baixo risco ao pedestre no local. Com relação ao indicador de 

proteção pessoal, ele se mostra negativo, com muitas luminárias queimadas e a falta de 

policiamento que permaneça por algum período no espaço. Outro indicativo é a manutenção, 

que requer atenção aos mobiliários que podem causar riscos à saúde dos usuários, mas os pisos 

se encontram em nível aceitável. Por fim, o último indicador se refere às experiências 

desagradáveis e possui oito atributos avaliáveis. Destes, cinco foram identificados como 

‘atendem totalmente’, os quais tratam da limpeza no local e das possibilidades de privacidade. 

Como aspectos a serem melhorados, notam-se a ausência de abrigo e poucas lixeiras. Diante 

disso, a categoria proteção apresenta um resultado final positivo, de 70%.  

 Por outro lado, na categoria estética, a praça apresenta mais problemas, e a avaliação de 

50% é resultado das poucas possibilidades sensoriais que dispõe e da situação dos mobiliários 

e equipamentos, visivelmente descuidados. 

 A categoria uso, com quatro indicadores, tem avaliação de 61%. Seu primeiro indicador 

é a flexibilidade de uso, com avaliação positiva, pois reflete as variadas possibilidades de uso 

desta praça. O indicador sentar/observar conta com 12 atributos, dos quais seis ‘atendem 

totalmente’ em razão de tratativas que permitem interações com o entorno (visuais livres) e 

possibilidades de conexões entre as pessoas (mesas para grupos). Como negativo, há a rigidez 

dos mobiliários, sem variadas funções. O indicador atividade física tem mais da metade de seus 

atributos como ‘não se aplica’, devido à ausência desta prática. Por fim, a parte de comércio é 

positiva, por possuir o quiosque e locais para se alimentar, e negativa, por não apresentar 
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estrutura para outros vendedores. Observa-se ainda a ausência de internet sem fio para uso 

público. 

 A categoria identidade ficou avaliada em 50%, resultado mediano que reflete as 

positivas programações culturais e as relações sociais da praça e a negativa questão de não se 

evidenciar a história e as memórias do espaço. 

 Como última categoria, a estrutura conta com três indicadores. O primeiro, 

permeabilidade, tem 13 atributos e quase todos são atendidos, com exceção de dois, que 

evidenciam os problemas de barreiras no fluxo rápido. O segundo, legibilidade, é avaliado como 

positivo em razão dos atributos sobre as relações com o entorno e os visuais dentro e fora da 

praça serem fluídos e, como negativo, pela ausência de comunicação gráfica e/ou tátil. O último 

indicador, acessibilidade, tem 12 atributos avaliáveis, dos quais oito ‘atendem totalmente’, pois 

em sua maioria descrevem tratativas de circulação. Dos aspectos negativos, tem-se a ausência 

de mobiliários com desenho universal. A avaliação da categoria estrutura ficou em 69%, o que 

reflete algumas soluções assertivas, que dão suporte às atividades cotidianas da praça. 

 Após apresentar os resultados parciais de cada categoria, obtém-se a média, com um 

resultado final para a praça. No caso da Nereu Ramos, foi de 60%, corroborando com seus 

aspectos de atividade diversa e inserção urbana equilibrada. Mas, ao mesmo tempo, expondo 

os problemas de comunicação de sua história e as questões de mobiliários que requerem 

manutenção. 
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Figura 130 – Ficha de avaliação das condicionantes físicas da Praça Nereu Ramos (resumo) - esta avaliação se 

apresenta na íntegra no Apêndice 4 

 
Fonte: Produzido pela autora - ficha baseada na figura 85, 86 e 87 - ver item 5.2. 
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5.2.4.7 A percepção técnica do governo sobre o construído na Praça Nereu Ramos 

 

Nas discussões com o governo a respeito da Praça Nereu Ramos, foram levantadas 

questões para compreensão em relação à última intervenção, de 2003, e sua ligação com o 

construído no momento atual. Um dos entrevistados, representante do extinto IPPUJ, destaca o 

que foi mais expressivo naquele momento:  
“As intervenções ocorreram junto com a restauração do antigo Prédio dos 
Correios [atual Ipreville] e que trocou o petit pavet por pavimento 
intertravado, recuperou a fonte [hoje inexistente], o layout de caminhos e 
canteiros da época da inauguração, implantou palco e substituiu a 
arborização que estava condenada pela defesa civil e Fundema. Outro ponto 
marcante é que as intervenções na Praça não foram isoladas, pois 
aconteceram com a revitalização de toda a Rua do Príncipe. Os projetos de 
restauro do prédio e do da praça são de autoria do colega Arquiteto Vanio 
Lester Kuntze, do IPPUJ (entrevista de 16 de novembro de 2020).  
 

Desta fala, um ponto merece ser evidenciado, que é a questão das árvores que havia no 

local: os depoimentos com a cidade mostram uma nostalgia quanto à retirada destas vegetações, 

como será visto no capítulo 7, contudo, verifica-se que existia uma responsabilidade técnica 

que acompanhava esta intervenção, pois árvores comprometidas são um risco à saúde dos 

usuários. 

Outro entrevistado, representante da SEINFRA, ressalta diferentes aspectos desta 

mesma intervenção:  
“O projeto buscava resgatar as características originais da praça, com 
jardins simétricos e arborização alinhada dando destaque para o prédio 
modernista dos Correios [atual Ipreville]. Originalmente era equipada com 
um palco para discursos cívicos [o coreto] pois os desfiles aconteciam na rua 
do Príncipe. Na reestruturação [de 1982] foi substituído por um espaço para 
apresentações artísticas. [...] A proposta básica visava permeabilidade 
visual. Buscava a retirada de diversas construções que foram ocupando o 
espaço durante o tempo, mas sem nenhum critério. Isso criava “esconderijos” 
e também impediam a contemplação dos prédios históricos no entorno, como 
o antigo correio, hotel Príncipe e outros tantos...” (entrevista de 29 de janeiro 
de 2021).  
 

Este último relato demonstra que, para um projeto de quase duas décadas, já se tinha 

atenção a questões muito atuais, como a permeabilidade visual, que, de fato, verificou-se 

positiva, pois, com as tratativas de agrupamentos de equipamentos e vegetações, quem olha da 

rua pode ver a praça amplamente. Além disso, há os aspectos de contemplação do entorno 

histórico, que também refletem as boas práticas apontadas na avaliação. 
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Sobre a questão de segurança na Praça Nereu Ramos, mais precisamente quanto à cabine 

de policiamento, um dos entrevistados, representante da SEINFRA, descreve as situações 

vivenciadas na época:  
“Existia um pequeno posto da Polícia Militar (fazia frente para a rua do 
Príncipe). A proposta de intervenção sugeria a mudança de local do posto 
para junto do ponto dos taxistas em uma construção única que pretendia 
desobstruir visualmente e que se harmonizasse com o novo desenho da praça. 
Foram feitas várias reuniões para viabilizar a manutenção da presença da 
Polícia Militar, mas não houve mais interesse por parte da PM” (entrevista 
de 29 de janeiro de 2021).  
 

O exposto reforça o que já foi mencionado em relação à Praça da Bandeira, de que 

algumas ações não são em prol de melhoria no espaço público, mas sim um ajuste para atender 

às planilhas orçamentárias, o que provavelmente levou a esta situação na Nereu Ramos. 

Contudo, destaca-se que houve também mudanças nas legislações trabalhistas e que as cabines 

passaram a necessitar de mais espaço para atender às premissas mínimas para um posto de 

trabalho, aspectos que dificultam a inserção em uma praça de pequenas dimensões. 

 Em relação às intervenções ocorridas na Praça Nereu Ramos, nenhum dos entrevistados 

comentou sobre a última delas, que ocorreu em agosto de 2019 e interrompeu parcialmente as 

atividades do espaço, que voltou a funcionar integralmente em setembro de 2020. Não foi um 

processo de melhorias do espaço público, pois estava relacionado aos trabalhos de drenagem 

do rio Mathias, que teve sua galeria atravessando a praça, num trajeto não previsto inicialmente. 

O resultado no construído pode ser visto no piso, nos jardins e nas vegetações, que sofreram 

alterações que não foram positivas: em alguns casos, houve redução de jardim e quebras de 

algumas bordaduras; foi verificada também uma menor quantidade de bancos. Esta avaliação 

foi possível no comparativo fotográfico do que estava no local em 2019 e em como se 

encontrava até janeiro de 2021, inclusive o desenho da implantação está atualizado conforme 

tais mudanças.  

 Nas perspectivas futuras, muitas propostas se desenham, segundo um representante da 

SEPUD:  
“Sim, há um projeto chamado Caminhos de Joinville, de requalificação do 
centro de Joinville. A proposta é um projeto de um trecho da área central que 
envolve requalificação das vias, prioridade para pedestres e transportes 
ativos, valorização do patrimônio histórico, promoção do turismo, 
padronização da comunicação visual, mobiliário urbano e redução da 
poluição visual” (entrevista de 11 de dezembro de 2020).  

 

Observa-se que esta citação é de um representante da gestão anterior do governo, mas 

outro preposto, representante da SEINFRA, fala sobre a gestão atual e, em seu relato, reforça a 
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existência de planos para readequação das praças da área central (entrevista de 29 de janeiro de 

2021). 

 As alterações para melhorias efetivas no ambiente da Praça Nereu Ramos são de longa 

data. Nenhuma intervenção para atualizar os espaços foi feita recentemente, o que explica, em 

partes, alguns resultados da avaliação do concebido. A sociedade e seus paradigmas estão em 

constantes mutações, o que faz com que as novas necessidades sejam trazidas para a prática em 

uma velocidade maior. Com estas discussões, fica claro que existem reflexões, planos e 

projetos, porém, a execução de tudo isso é uma prática morosa.  

 

5.2.5. Diagnóstico do conjunto concebido sobre as quatro praças 

 

O conjunto paradigmático de praças no Centro de Joinville possui suas representações 

do espaço como reflexos de suas histórias, sobretudo por serem os quatro patrimônios materiais 

e imateriais da cidade (nas recordações dos citadinos). Após um olhar aproximado para cada 

uma delas, é feita aqui uma correlação das informações, apresentando uma perspectiva do todo. 

Na questão sobre barreiras e fluidez, as quatro praças têm uma inserção urbana aberta, 

sem muros ou barreiras e com liberdade para circulação em seus espaços a qualquer horário. 

Suas relações com as vias que as circundam se apresentam de maneiras diferentes, tendo o 

complexo formado pelas Praças Dario Salles e da Bandeira influências do Terminal Urbano e 

do fluxo de ônibus em seu entorno imediato, diferentemente das relações vivenciadas nas Praças 

Lauro Müller e Nereu Ramos, que, com vias de menor risco, conferem uma maior 

permeabilidade. 

Dos fluxos de pessoas no interior das praças, identifica-se uma rigidez no desenho dos 

caminhos, presente em todas elas, reflexos dos jardins que trazem as mesmas características 

ortogonais (ruim para a usabilidade), fato explicado pelas ações realizadas no conjunto para 

uma conexão visual de identidade entre as praças — e, neste sentido, um aspecto positivo.  

Os mobiliários são elementos que estão dentro desta mesma perspectiva, com um 

desenho padrão para bancos, lixeiras e luminárias, tendo, com isso, os mesmos formatos e cores, 

que resultam em problemas correlatos nos espaços. O mesmo ocorre na questão de 

acessibilidade, em que se identifica uma ausência de iniciativas e soluções para o acolhimento 

das diversidades humanas.  

Outro ponto que se repete é a falta de mobiliários de comunicação. Nenhuma praça tem 

seu nome escrito em seu espaço físico ou alguma identificação sobre sua história. As únicas 

informações ficam por conta das placas que fazem parte dos monumentos, nada mais. Em vários 
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casos, não se sabe a importância histórica dos elementos. Nem mesmo as vegetações tombadas 

nas Praças Nereu Ramos (figueira) e Dario Salles (palmeiras) são conhecidas por quem circula 

ali. 

Os conjuntos formados por mesa e quatro bancos individuais estão presentes apenas nas 

Praças Dario Salles e Nereu Ramos, sendo utilizados com maior apropriação nesta última 

devido ao número de pessoas que nela circulam. Este modelo de mobiliário é composto por 

estrutura de concreto e pedra na parte do assento, um material de alta condutividade térmica e 

que não é confortável, pois no frio fica gelado e no calor esquenta muito, diferentemente da 

madeira, que tem uma baixa condução térmica e, com isso, auxilia o uso em locais abertos, 

como as praças, suscetíveis a mudanças bruscas de temperatura. Na Praça Nereu Ramos, o 

público de jogadores/idosos costuma se apropriar por horas deste tipo de mobiliário 

desconfortável, que também não tem encosto. Sobre os bancos de metal e madeira, em quase 

todas as praças eles estão deteriorados, embora na Lauro Müller o desgaste esteja mais em 

evidência. 

Os monumentos presentes em três praças (a Nereu Ramos não tem nenhum) se 

encontram sujos, com limo e manchas, e requerem uma atenção para a limpeza de suas 

superfícies, tendo em vista que esta atividade não faz parte da higienização diária feita ao varrer 

e coletar o lixo, ações identificadas como eficientes. 

Sobre a segurança, todas as praças possuem rondas policiais, que acontecem com a 

circulação de viaturas em horários diversos, contudo, a prática de permanecer nos locais é quase 

inexistente, apontada pelos usuários como uma demanda a ser atendida. Dentro desta discussão, 

a iluminação noturna deve estar adequada para conferir visibilidade e, assim, algum nível 

(mesmo que sensorial) de segurança. Neste quesito, apenas a Praça Nereu Ramos apresenta 

problemas por ter muitas lâmpadas queimadas e pontos escuros. As demais praças se revelam 

bem iluminadas em relação à quantidade, distribuição e manutenção de lâmpadas. 

Na temática do sentar, o concebido apresenta poucos atrativos para as relações sociais, 

com bancos com formatos rígidos e distribuídos, em sua maioria, de forma linear e com grandes 

espaçamentos entre si (em torno de 4 metros). O que ameniza a questão é o mobiliário de mesa 

com bancos, que conduz a um uso compartilhado. Em todas as praças também é verificado um 

número baixo de assentos — a literatura solicita uma quantidade equivalente ao perímetro, o 

que nenhuma praça atende, sendo a Nereu Ramos a única com 25% do que se espera, enquanto 

as demais têm em torno de 10%. Assim, em todas as praças, os usuários encontram outras 

formas de sentar: no piso, na bordadura dos jardins, nas muretas e até nos monumentos.  
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Na discussão sobre o conforto, o fato de o clima local ser quente e úmido requer uma 

maior cobertura de sombras e, na falta de abrigos artificiais, pois nenhuma praça apresenta este 

recurso para as pessoas, as vegetações são meios naturais adequados para este fim, o que é 

atendido em todas elas. Entretanto, requerem manutenções ou expressam novos problemas, 

como o caso das palmeiras imperiais presentes nas Praças da Bandeira, Dario Salles e Nereu 

Ramos, no jardim do Ipreville, cuja queda de folhas, grandes e pesadas, pode causar acidentes, 

bem como a árvore fruta pão presente na Praça Lauro Müller, que, com frutos pesados, exige a 

manutenção para colheita antes do amadurecimento. 

Quanto ao conforto visual, os estratos vegetais contribuem de várias formas, pois 

quebram a monotonia, sobretudo aqueles que apresentam mudanças conforme a estação, 

abrigando animais e, por conseguinte, trazendo novos estímulos — acrescenta-se a isso o som 

dos pássaros, quando audíveis. Porém, percebe-se ausência de estímulos por cores em todas as 

praças. As flores, que poderiam ser um recurso, estão quase ausentes, exceto nos jardins do 

Ipreville, na Praça Nereu Ramos. 

 Em síntese, trata-se de um complexo de praças carregado de elementos históricos 

construídos, os quais contam os percursos joinvilenses, todavia, são condicionantes pouco 

comunicadas aos usuários.  

Estas praças se caracterizam pelo uso misto, mas as atividades presentes se destacam 

como de contemplação. Com isso, a falta de atividades sincrônicas se sobressai, ou seja, aquelas 

que exploram horários e dias diversos para trazer os usuários ao local em fins de semana, 

feriados e também no período noturno. Logo, os espaços dependem das atividades efêmeras, 

que podem fazer parte ou não de um calendário do governo. 

 Para uma perspectiva geral, formulou-se uma síntese das avaliações feitas com base nas 

fichas, conforme a figura 131.  
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Figura 131 – Síntese com os resultados por categoria para cada praça na “Ficha de avaliação das condicionantes 
físicas da praça” - na integra nos Apêndices 1, 2, 3 e 4 deste trabalho 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Com esta referência, é possível compreender que a Praça Nereu Ramos apresenta a 

maior pontuação, seguida, respectivamente, pela Lauro Müller, da Bandeira e, com nota mais 

baixa, Dario Salles — o que também reflete todas as condicionantes discutidas, com destaque 

para as variações de atividades e as relações com o entorno.  

Um ponto a ser discutido sobre este resultado se refere à identidade. Apesar da Praça 

Dario Salles contar com elementos históricos em sua estrutura, este item avalia também as 

apropriações da cidade (artistas de rua e programações de eventos), além dos elementos de 

memória e, com isso, entende-se o resultado ao perceber que esta praça, no momento atual, 

vivencia um período de carência quanto à variedade de equipamentos e de atividades de 

estímulo, como eventos.  

O resultado da avaliação ressalta as relações humanas que se apresentam em cada caso. 

A praça melhor avaliada é também a que apresenta o maior número de usuários em seu 

cotidiano (Nereu Ramos), assim como a com menor pontuação é aquela com a menor presença 

de usuários (Dario Salles). 

Por fim, o resultado geral indica que em termos de desenho urbano se expressa uma 

carência nas tratativas. Em que pese a boa intenção/formação dos projetistas, os resultados 

materiais são carentes. 

 

5.2.5.1 A percepção técnica do governo sobre o construído no complexo de praças 
 

As abordagens analíticas apresentadas neste estudo do construído têm como base o 

entrelaçamento das teorias e do que se expressa de forma empírica. Entretanto, as realidades 

possuem suas peculiaridades e desdobramentos, que podem ser esclarecidos pelos envolvidos 
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na execução. E foi sob este viés que as entrevistas com representantes do governo foram 

realizadas, a fim de se obter um olhar desta perspectiva. Com isso, alguns recortes específicos 

de cada praça foram apresentados nos itens anteriores, mas as discussões mais abrangentes 

ficaram reservadas a este tópico. 

Começando pela questão dos mobiliários, foram questionados o ano de sua implantação 

e as tratativas futuras. De acordo com o representante da SEINFRA,  
“o projeto do mobiliário foi desenvolvido no final dos anos 90 sendo que foi 

implantado parcialmente. Não houve a padronização pretendida e o que foi 

executado não seguiu fielmente o projeto. [E sobre a manutenção ou 

substituição], a nova gestão (21/24) já está trabalhando na estruturação de 

um plano de manutenção com base em parcerias com a iniciativa privada” 

(entrevista de 29 de janeiro de 2021).  

 

É válido destacar que, mesmo sendo modelo da década de 1990, em vários casos sua 

instalação ocorreu em períodos de mais de uma década posterior. 

Destarte, os desenhos destes mobiliários possuem mais de 30 anos e, por isso, não 

correspondem às demandas e evoluções da sociedade, o que gera desconforto. Sobre as 

manutenções dos itens que, no momento, estão em situação precária, além da resposta do 

representante da SEINFRA, era esperada uma resposta da SAMA, visto que é este órgão o 

responsável pela questão. Porém, seu representante não retornou. 

Outro ponto descrito nas análises do concebido trata da acessibilidade e, durante as 

análises, verificou-se uma adequação nos pisos. Segundo um dos entrevistados, representante 

do DETRANS, esta é uma intervenção de longa data que, na atualidade, sofre as interferências 

das obras do rio Mathias, o que evidencia o fato desta ação trazer aspectos negativos em sua 

passagem pela cidade, sem minimizar sua importância: 
“[...] A partir de 2000, várias ruas do centro receberam placas cimentícias 
inicialmente e depois o paver nas calçadas e piso tátil, pela primeira vez. 
Durante uma década as praças e calçadas do centro foram requalificadas. 
Mais notadamente em 2007-10 as obras de enterramento da fiação, na Rua 
do Príncipe, Nove de Março, Eng. Niemeyer, São Francisco, São Joaquim, e 
o grande projeto do período a Via Gastronômica [trouxeram em conjunto 
novas intervenções positivas à mobilidade do Centro]. Nos últimos anos 
tivemos a obra de macrodrenagem do Rio Mathias que deteriorou toda região 
e as obras mencionadas, inclusive afetando o transporte coletivo por lá. A 
gestão municipal atual não programou nenhuma melhoria para a região” 
(entrevista de 16 de novembro de 2020).  
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No depoimento, percebe-se que, mesmo com os problemas de acessibilidade que 

passaram a fazer parte da cidade na intervenção do rio Mathias, o governo 2017-2020 não 

acenou tratativas para mitigar o transtorno. 

Outra questão de acessibilidade atual é o acesso à internet livre nos espaços públicos, o 

que, no concebido das praças analisadas, é inexistente. Questionou-se a um representante da 

SEPUD sobre esta demanda, a qual ele diz ser um tópico de pesquisa em sua Secretaria: 

“Existem estudos sobre a possibilidade de acordo de cooperação entre prefeitura e empresas 

privadas, porém não publicados. Por conta da mudança de gestão, não há como afirmar que 

haverá continuidade” (entrevista de 2 de dezembro de 2020). O relato expõe que as mudanças 

nos governos podem refletir em uma descontinuidade nos projetos, algo negativo, mas no que 

diz respeito a esta realidade, não se tem um parecer do governo 2021-2024. 

 Uma das questões amplamente reforçadas nas análises do concebido é a ausência de 

flores nas praças, tendo em vista que eram presentes no passado e que frequentemente sua 

ausência é notada pelos usuários (dados que serão detalhados no capítulo 7). Por isso, alguns 

entrevistados foram questionados sobre as iniciativas para melhorar esta situação. Para o 

representante da SECULT, “as praças passam por manutenções programadas e a compra de 

flores dependem de licitação que por vezes demoram a ser homologadas” (entrevista de 30 de 

novembro de 2020). Já na percepção do representante da SEPUD, “a manutenção das praças e 

parques são de responsabilidade da SEINFRA, nos projetos que desenvolvemos levamos em 

consideração e propomos essa demanda, não necessariamente somente flores mas um 

paisagismo [...]” (entrevista de 11 de dezembro de 2020). Por fim, a declaração do 

representante da SEINFRA vem com uma resposta prática, com ações do novo governo: “A 

atual gestão tem como uma das frentes de prioridades o resgate da tradição de cultivar flores 

para o embelezamento das praças, ruas e outros espaços públicos. A questão já faz parte do 

programa de revitalização da área central e dos bairros em geral” (entrevista de 29 de janeiro 

de 2021). O que se observa é uma mudança nas falas dos representantes do governo. 

Dependendo da gestão, as preocupações com as praças mudam e as respostas saem de uma 

tratativa distante para uma prática em andamento. 

 Sobre os monumentos, apesar da possível intervenção no Monumento ao Imigrante, já 

descrita nas peculiaridades da Praça da Bandeira, o que se espera para os demais elementos 

históricos está ainda no campo do planejamento, como se verifica na fala de um representante 

da SEINFRA:  
“Certamente muito da história da nossa cidade está materializada nas nossas 
praças da área central, no entanto não existe tombamento de nenhuma destas 
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áreas. [No que tange aos monumentos, estes] não apresentam nenhuma 
proteção legal, no entanto o Centro de Preservação de Bens Culturais de 
Joinville (CPBC), vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) 
realizou um levantamento de cada monumento das praças e montaram fichas 
com informações de cada um deles e realiza também ações conjuntas com 
outras secretarias para monitorar os monumentos e obras instaladas em 
locais públicos” (entrevista de 27 de janeiro de 2021). 
 

É válido lembrar que, das quatro praças, a Lauro Müller possui algum nível de proteção, 

tendo em vista ter um mural artístico tombado que é parte da Biblioteca Municipal, como 

também descrito pelo profissional do governo, representante da SEINFRA:  

 

“A edificação da Biblioteca Pública de Joinville é considerada uma unidade 
de interesse de preservação, ainda não passou por processo de tombamento, 
no entanto o painel de pastilhas vítreas (10,0 x 6,5m), instalado na fachada 
externa, realizado pelo artista plástico Fritz Alt em 1955, bem integrado na 
edificação, recebeu tombamento municipal” (entrevista de 27 de janeiro de 
2021).  
 

Os elementos da história, como as praças, precisam de novos olhares que sigam ao 

encontro da preservação. E sabe-se que estas questões são de discussão ampla, mas emergentes. 

 Para além do construído, algumas questões sobre as pessoas e suas relações com o 

governo foram fomentadas. Uma das temáticas tratou das pessoas em situação de rua e dos 

dependentes químicos, para compreender como se delineiam as discussões sobre estes usuários 

nos desenhos urbanos. Para um representante da SEPUD, “é um desafio complexo, que precisa 

de soluções alinhadas com outras secretarias, como assistência social, saúde e habitação, mas 

nossas discussões são sempre pautadas em possíveis soluções integradas e distante de ações 

higienistas que tantas vezes são praticadas” (entrevista de 11 de dezembro de 2020). E para 

outro entrevistado, representante da SEINFRA,  
“a questão é extremamente complexa. O planejamento urbano e os projetos 
urbanísticos podem contribuir para a qualificação dos espaços e podem 
estimular a frequência inclusiva, mas a solução do problema está muito além 
do alcance do planejamento urbano. Essa problemática social depende, em 
grande parte, de medidas tomadas pelo governo federal” (entrevista de 29 de 
janeiro de 2021). 
 

Estas foram as respostas mais representativas relacionadas às pessoas em 

vulnerabilidade social que vivem nos espaços públicos. Os relatos expressam ser uma temática 

para além do concebido nas praças e a postura dos técnicos demostra que a questão social se 

trata com inclusão, como reforça o representante da SEPUD:  
“As nossas discussões são sobre quais estratégias podemos usar para que 
todas as pessoas possam usar todos os mobiliários, independente de sua 
condição financeira, cor, credo, necessidade especial, idade, etc. Quando 
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falamos de cidade para as pessoas é disso que estamos falando, democratizar 
o espaço público passa por ações como essa também” (entrevista de 11 de 
dezembro de 2020). 
 

 Para finalizar a exposição das percepções do governo, são apresentadas algumas falas 

sobre como ocorre o envolvimento da população nos desdobramentos dos projetos, quer dizer, 

quais são os níveis de envolvimento das pessoas no desenho urbano do concebido. 

Sobre as ações antigas, de 2003, questionou-se o envolvimento das pessoas no projeto 

da Praça Nereu Ramos. O representante da SEINFRA descreve como foi a condução na época:  
“Na estrutura de uma Prefeitura, diversas secretarias interferem no 
desenvolvimento de um projeto. Muitas vezes o planejamento arquitetônico 
sofre desvios indesejados pelos técnicos que ficam impossibilitados de 
executar as etapas necessárias. A população não foi envolvida diretamente 
nas discussões e sim algumas entidades como CDL, ACIJ, AJART etc.” 
(entrevista de 29 de janeiro de 2021). 
 

Outro entrevistado, representante do antigo IPPUJ, também foi interpelado sobre o 

envolvimento da população nos projetos, mas, neste caso, a pergunta foi mais abrangente, 

direcionada às intervenções vivenciadas por este órgão. A resposta apresenta as possibilidades 

práticas que se relacionam com o Governo Municipal ativo:  
“Sempre houve muita discussão e cooperação técnica entre setores no IPPUJ, 
em todas as gestões. Durante o período de 2009 a 2012 o advento do 
orçamento participativo - OP implantado na gestão do prefeito Carlito Mers 
(PT) foi um avanço no sentido de levar os projetos para o debate e validação 
da comunidade representada pelos delegados do OP. O que já se fazia desde 
2006 com a elaboração do Plano Diretor de 2008 foi extendido para os 
projetos urbanos em todas regiões da cidade” (entrevista de 16 de novembro 
de 2020).  
 

Outras falas corroboram com o descrito e expõem a realidade vivenciada, como o 

depoimento de um representante do DETRANS: “O planejamento participativo é crucial! 

Neste ambiente o diálogo entre poder público e a população é franco e tecnicamente bem 

conduzido. Não vivenciamos atualmente a melhor prática desses processos” (entrevista de 16 

de novembro de 2020). 

Por fim, um último relato, do representante da SEPUD, expressa o momento atual em 

outra perspectiva, com a descrição das práticas do governo 2017-2020 nos desenhos dos 

projetos que envolvem as praças e a área central, intitulado “Caminhos de Joinville”:  
“O projeto partiu da análise dos resultados da oficina ‘Desenhos Urbanos 
Colaborativos’ em outubro de 2017, o evento contou com presença de 
representantes do poder público, da iniciativa privada, da academia e da 
sociedade civil organizada em um encontro de exploração, análise, 
diagnóstico e prototipação de soluções inovadoras de curto e médio prazo, 
com a pretensão de requalificar o Centro de Joinville” (entrevista de 11 de 
dezembro de 2020). 
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 Este conjunto de relatos sobre o envolvimento das pessoas no que é construído evidencia 

as transições que a própria sociedade vivencia: tinha-se uma participação quase nula (somente 

grupos da cidade relacionados ao setor econômico); transita-se para um momento em que ela, 

de fato, se efetiva (orçamento participativo); e isso culmina em uma prática de participação 

mais técnica e controlada. O objetivo desta tese não é avaliar a discussão das ações do governo, 

mas sim conhecer as práticas que conduzem ao entendimento dos vínculos urbanos. Contudo, 

a participação da população nos projetos também tem a ver com isso. Atender às necessidades 

de um projeto requer conhecer as demandas do usuário direto, as quais foram consideradas nas 

duas últimas situações sob perspectivas diferentes. 

 Por fim, estes olhares do governo, descritos no entendimento de diferentes Secretarias 

e na transição entre duas gestões, dão indícios de que as práticas técnicas são debates constantes 

e que não existem fórmulas e desenhos prontos, pois eles estão em frequentes mutações. 

Destarte, esta discussão sinaliza que os seres humanos envolvidos nas práticas do concebido 

podem ter ações que contribuem para efetivar o direito à cidade (lefebvriano) ou negá-las 

veementemente.  
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6 AS (NANO)TERRITORIALIDADES NAS PRAÇAS 
 

O território discutido nesta pesquisa se refere à apropriação de um espaço físico por um 

ou vários grupos em um dado momento. Estes grupos exercem o domínio (poder) em um lugar 

enquanto usufruem e podem interferir na usabilidade de outros, ou sofrer interferências deles. 

Reforça-se aqui o uso do conceito território em cada recorte de praça, pois se trata de 

microuniversos cuja base teórica se expressa através dos termos territorialidades e, neste caso, 

nanoterritórios. 

Sobre os “grupos urbanos” identificados neste conjunto de praças, optou-se por 

descrever os usuários de cada lugar (por praça). Destaca-se que essas territorialidades 

acontecem sem definição temporal fixa, são inconstantes, ou seja, vários coletivos podem 

usufruir do mesmo local em horários e dias distintos. Contudo, as territorialidades cíclicas 

(período de tempo específico) são uma realidade verificada em poucas situações e, por isso, são 

comentadas no decorrer da discussão. Outra questão é a inconstância física, visto que um espaço 

pode ser território de mais de um grupo em momentos diferentes, o que se denomina território 

móvel. 

Nestes mapeamentos, foram demarcados os grupos de destaque na formação de 

território no período diurno (horário comercial). Salienta-se que, com isso, não se exclui o uso 

do mesmo lugar por outros grupos (mesmo os aqui não citados). Dado o caráter empírico desta 

pesquisa, retrata-se a vivência com limitações, assim, identificam-se as situações de destaque 

durante o recorte temporal deste estudo.  

Os dados coletados para o entendimento desta realidade foram originados por meio de 

três fontes de evidências: a primeira, entrevistas semiestruturadas com os usuários locais, com 

um total de 47 pessoas abordadas no conjunto de praças — o modelo com as questões pode ser 

conferido no Apêndice 6 desta tese, mas aqui são utilizadas duas das sete partes que compõem 

a estrutura, que são as relações sociais e o entorno63; a segunda, observações diretas estruturadas 

e não estruturadas descritas em um caderno de campo — tanto as entrevistas quanto o caderno 

de campo foram realidades captadas entre os dias 27 de outubro e 10 de novembro de 2020, 

sendo que as entrevistas ocorreram somente de segunda a sábado (períodos diurnos, em horário 

comercial) e as observações anotadas no caderno de campo incluem os períodos diurno e 

noturno (até 20h30), considerando dias de semana, fins de semana e feriados, em um total de 

 
63 As demais etapas serão descritas no capítulo 7, que aborda a percepção dos usuários das praças.  



269 
 

nove campos com observações estruturadas e cinco não estruturados; e a terceira, coleta 

fotográfica realizada entre 1º de junho de 2019 e 13 de março de 2021. 

 A delimitação dos territórios foi realizada com base nos grupos formados por pessoas 

com valores, anseios e necessidades similares. A discussão apresenta estes grupos em cada 

praça, mas, para algumas caracterizações, é necessária uma explanação antecipada, sobretudo 

nos casos presentes em quase todas as praças. 

Neste estudo, os denominados contempladores representam o grupo que busca a praça 

para uma pausa e, quando fazem isso, contemplam. Podem ser famílias, turistas ou indivíduos 

sozinhos que, na praça, podem socializar. Eles são identificados como um “grupo urbano” pelo 

fato de apresentarem a mesma necessidade e buscarem por locais de assento e sombra, além de 

agirem também de forma correlata, pois permanecem para descanso, espera, observação e 

contemplação. E no exercício de seu direito, a apropriação do espaço público de lazer de uso 

comum este grupo caracteriza seus espaços de dominação. 

Outro grupo demarcado por territorialização reúne as pessoas em situação de rua e os 

dependentes químicos. Por vezes, uma pessoa pode apresentar as duas características e, em 

outras situações, não — podem ou não ser moradores de rua e podem ser homens e mulheres, 

mas, independentemente do caso, ambos vivenciam vulnerabilidades sociais similares e 

costumam compartilhar seus lugares e se relacionar. Porém, algumas ações dos dependentes 

químicos são distintas, questões que serão tratadas na discussão por praça. Destaca-se que, no 

conjunto estudado, existe um claro domínio das pessoas em situação de rua com uma 

territorialidade forte. Outra característica deste território é a territorialidade cíclica. A formação 

deste território prevalece nos períodos vespertinos e noturnos, pois durante o matutino grande 

parte do grupo está dormindo. 

Por fim, o último grupo que aparece em quase todas as praças e requer uma abordagem 

prévia é o dos vendedores ambulantes, que pode ter três caracterizações distintas: a primeira é 

o vendedor autorizado pelo governo, com local fixo (uma área de atuação), como um feirante 

ou uma pessoa com carrinho;  o segundo tipo é o vendedor sem autorização para ocupar um 

espaço público, mas que se instala diariamente em uma mesma área física; e o terceiro é o 

vendedor que perambula pelo espaço oferecendo seus produtos ou serviços e não possui local 

fixo (em alguns poucos casos se encontra diariamente no mesmo local), tendo territorialização 

móvel, entretanto, demasiada variante, o que não foi possível considerar no mapeamento, além 

de que, em muitos casos, circula entre as praças. 

Após estes esclarecimentos iniciais, apresentam-se os territórios de cada praça, com suas 

peculiaridades e atuações no lugar. 
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6.1 OS (NANO)TERRITÓRIOS NA PRAÇA DA BANDEIRA 
 

A Praça da Bandeira se destaca por ser conectada ao Terminal Urbano Central, um local 

de grande movimento de pessoas. Em razão desta peculiaridade, conta com a circulação de 

grupos diversos. Neste cenário, identificam-se nanoterritórios dentro do espaço e em seu 

entorno imediato. Dos coletivos presentes, há o território dos dependentes químicos e pessoas 

em situação de rua, o território dos traficantes, o território dos vendedores ambulantes, o 

território dos religiosos, o território dos profissionais do sexo e o território dos contempladores. 

O mapeamento destas territorializações na praça pode ser verificado na figura 132.  
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Figura 132 – Mapeamento dos grupos de usuários da Praça da Bandeira - territórios 

 
Fonte: Produzido pela autora em Autodesk Student Version, 2021 - elaborado com base em dados de PMJ/IPPUJ, 
2006; SIMGEO/Joinville, 2021; Google Maps, 2021; pesquisa de campo realizada entre os dias 27 de outubro e 

8 de novembro de 2020. 
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6.1.1 A territorialidade dos dependentes químicos e pessoas em situação de rua na Praça 

da Bandeira 

 

Estas pessoas vivenciam os espaços públicos como principal habitat em suas rotinas 

(sendo seu local de dormitório ou não). Dentro da Praça da Bandeira, costumam ocupar os 

bancos existentes no local como assento, circulando e interagindo entre eles. Utilizam o espaço 

da praça também para suprir suas necessidades básicas, como secar roupas nos bancos (figura 

133) ou guardar pertences em possíveis alcovas, com destaque para os jardins e as árvores. 

 
Figura 133 – Ocupação de banco dentro da Praça da Bandeira, utilizado na função de estendal para secar roupas 

de pessoa em situação de rua 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem de 8 de novembro de 2020. 

 

Por vezes, intimidam o uso destes mobiliários por outros grupos. É uma ocupação que 

estabelece os signos presentes em quem vive nas ruas (odor e vestimentas), mas principalmente 

a ação distorcida da realidade de quem está sob o efeito de drogas. 

O apoderamento de destaque deste grupo é no entorno imediato da praça, com a 

utilização da marquise do banco, que se tornou dormitório de quem mora nas ruas. Neste local, 

existia uma grande área de ocupação, porém, ocorreu uma intervenção arquitetônica, com a 

instalação de grades, que limitou muito o espaço, deixando apenas áreas de circulação em frente 

a uma rampa (Figura134 – imagem esquerda). Mesmo com esta ação, o grupo se estabelece ali 

dia e noite, sendo presença constante no local (Figura 134 e 135 - A). 
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Figura 134 – Ocupação da marquise do banco no entorno da Praça da Bandeira. Na imagem da esquerda, em 

período diurno, e na imagem da direita, em período noturno 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem da esquerda, de 8 de novembro 2020, às 11h37; e da 

direita, de 2 de novembro de 2020, às 19h26. 
 

Outro lugar que este grupo territorializa no entorno imediato da praça é a marquise do 

ginásio Abel Schulz. Este local, quando não abriga outras atividades, torna-se um “pedaço” 

deste grupo (figura 135 B). 

Por fim, há ainda um ponto de táxi desativado, onde alguns deste coletivo se instalam 

esporadicamente para dormir, embora a presença no local não seja tão frequente quanto nas 

marquises (fig. 135 C). 

 
Figura 135 – Ocupação de pessoas em situação de rua e dependentes químicos no entorno da Praça da Bandeira 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens de 31 de outubro de 2020. 

 

Os espaços citados estão identificados no mapeamento da figura 132. Nesta 

representação da Praça da Bandeira, o território dos dependentes químicos e pessoas em 

situação de rua está destacado com manchas na cor amarela, conforme legenda. 

Sobre o comportamento, alguns dos dependentes químicos se destacam por realizar 

danças, performances de lutas no ar e falas desconexas no seu perambular no meio da praça. 
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Também são observadas discussões entre seus pares e intimidações na solicitação de dinheiro 

aos transeuntes. Alguns não geram quaisquer incômodos aos passantes, limitando-se às 

conversas com seus pares. Durante a entrevista, revelou-se que entre as pessoas em situação de 

rua existe solidariedade, amizade e parceria nas situações do cotidiano, como no caso da 

distribuição de marmitas, em que um entrevistado descreveu pegar a mais para dar aos que não 

estão presentes durante a distribuição. 

 

6.1.2 A territorialidade dos vendedores ambulantes na Praça da Bandeira 
 

Em razão do movimento de pessoas, a Praça da Bandeira é um local que abriga variados 

tipos de comerciantes ambulantes, que habitam o espaço nos horários comerciais. O pipoqueiro 

e o vendedor de produtos coloniais possuem seus pontos regulamentados e se posicionam em 

frente à saída do Terminal Urbano (figura 136). Nas imediações, estão os vendedores de 

passagens de ônibus, que ficam sempre na entrada das pessoas no terminal (pelo lado da praça) 

— um deles é imigrante que pouco fala português e está na cidade há três anos. Os vendedores 

do título de capitalização Trimania também ficam nos acessos ao terminal — até costumam 

circular entre as praças, mas alguns têm pontos mais expressivos e são vistos com mais 

frequência nestes lugares. Existem outros ambulantes andarilhos que costumam fazer suas rotas 

e incluem nelas esta praça, como os vendedores de doces e panos de prato. 
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Figura 136 – Os vendedores ambulantes da Praça da Bandeira - (a) No acesso ao Terminal Urbano, da esquerda 
para a direita: o pipoqueiro, o vendedor de Trimania e o vendedor de passagens de ônibus; (b) O vendedor de 

produtos coloniais; (c) O pipoqueiro 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens a e b, de 30 de outubro de 2020; c, de 31 de outubro de 

2020. 
 

6.1.3 A territorialidade dos religiosos na Praça da Bandeira 
 

No entorno da Praça da Bandeira, existem alguns templos e também uma livraria cristã. 

O público destes espaços costumava, antes da pandemia, frequentar o local. Há relatos de que, 

no fim dos cultos, os fiéis ficavam na praça para conversar com seus pares. As famílias durante 

um tempo mais curto do que os jovens e adolescentes, estes últimos permaneciam ali 

socializando. Por vezes, o espaço recebia também culto nas proximidades do Monumento ao 

Imigrante, com instalação de caixa de som. Contudo, este cenário foi pouco visualizado durante 

a pesquisa de campo, pois, em razão da pandemia e suas restrições, este público não foi visto e 

nenhum culto foi presenciado. 
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6.1.4 A territorialidade do tráfico na Praça da Bandeira 
 

Não foi possível mapear o grupo de traficantes existente no local, pois é composto de 

pessoas que transitam com frequência dentro desta praça, mas também nas demais, disfarçadas 

de ambulantes e contempladoras, por exemplo. Algumas características, no entanto, permitem 

identificar sua presença: o reconhecimento dos mesmos personagens em outras praças em ações 

semelhantes de diálogos rápidos com transeuntes; caminhar lento e observação ampliada; 

deslocamento de uma praça para outra sempre observando o entorno; contatos rápidos; entrega 

de mercadoria de pequeno porte; e recebimento de dinheiro seguido de deslocamento. Há ainda 

ambulantes “vendendo” coisas, mas não as oferecendo, apenas carregando o produto. 

 

6.1.5 A territorialidade da prostituição na Praça da Bandeira 
 

A Praça da Bandeira tem algumas poucas mulheres que atuam nesta prática (e que estão 

há anos no local). Segundo o levantamento feito no espaço, são três integrantes que revezam o 

lugar, ficando em uma área estratégica, de fácil visualização por quem passa na rua de carro, 

bicicleta ou outro modal. O espaço conta também com acesso de estacionamento. A área pode 

ser identificada na figura 137, sendo um cruzamento entre ruas, nas esquinas das Praças da 

Bandeira e Dario Salles, além da marquise do INPS — é neste cruzamento que transitam (ver 

também a figura 132 com o mapeamento). Os clientes podem negociar diretamente com elas e, 

uma vez acertada a atividade, deixam juntos o local.  

A atividade deste grupo no local está também atrelada as condicionantes do entorno 

como a agência bancária que efetua o pagamento de benefícios e uma estrutura de hospedagem 

transitória que sedia os programas. 
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Figura 137 – As profissionais do sexo possuem um território que compreende o cruzamento entre as ruas Nove 
de Março e Rio Branco, esquinas de proximidade entre as Praças da Bandeira e Dario Salles 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem da esquerda, de 27 de outubro de 2020; da direita, de 31 de 

outubro de 2020. 
 

6.1.6 A territorialidade dos contempladores na Praça da Bandeira 

 

Ao sair do Terminal Urbano pelo lado da Praça da Bandeira, as pessoas se deparam com 

o visual do Monumento ao Imigrante, imponente construção que revela parte da história da 

cidade. Os contempladores param para fotografar neste local e o utilizam, além da observação, 

também como apoio para sentar (figura 138). Identifica-se que este público, quando está no 

Centro para lazer, fica algum tempo na praça, ocupando os bancos e contemplando — alguns 

foram vistos comprando pipoca.  

 
Figura 138 – A Praça da Bandeira e as territorialidades dos contempladores - interação com o monumento 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens a e d, de 31 de outubro de 2020; b e c, de 4 de novembro 

de 2020. 
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6.1.7 Relações entre os grupos da Praça da Bandeira 

 

A relação entre os grupos acontece com alguns conflitos velados e outros exteriorizados, 

identificados, sobretudo, na entrevista com usuários locais. 

O território dos dependentes químicos e pessoas em situação de rua costuma ser o espaço 

dos bancos (assentos) e dos elementos arquitetônicos (cujo desenho permite sentar), mesmo 

local dos grupos de contempladores e de religiosos. Contudo, o primeiro se torna intimidador 

quando está agitado e/ou em atividade (danças, lutas imaginárias), o que gera precaução e 

cautela por parte dos demais. Quando uma situação de conflito se apresenta, as pessoas dos 

demais grupos se retiram, por receio de comportamentos imprevisíveis. 

No entorno da praça, uma parte da marquise do banco é território de pessoas em situação 

de rua, um espaço dominado por se tratar de um ambiente que os “outros” não costumam 

transitar. Mas o grupo se sente intimidado quando existem ações policiais, ainda que pareçam 

pacíficas e orientativas, pois há relatos de “expulsão” do local dormitório destas pessoas. As 

expulsões, quando ocorrem, são processos violentos de desterritorialização, que normalmente 

ocorrem junto às populações vulneráveis, para as quais o Estado não oferece nenhuma das 

garantias previstas na Constituição, como moradia e saúde, por exemplo.   

O território dos religiosos, quando aconteciam os cultos, tornou-se algo incômodo para 

algumas pessoas, pois as caixas de som obrigavam a participação de todos que estavam na 

praça. Entretanto, na maioria das vezes, era um conflito velado, pois lidar com religiosos 

desperta certo respeito por parte dos demais grupos, uma vez que consideram tais questões 

“divinas sagradas” (dignas de respeito, segundo relatos dos usuários da praça). 

O território da prostituição apresenta conflitos entre si e, por isso, possui código de 

conduta que respeita os horários de trabalho de cada membro do grupo. Por vezes, este código 

não é suficiente e existem embates, sobretudo na chegada de um novo profissional (durante o 

campo foram identificadas apenas mulheres). A presença deste grupo na praça é considerada 

negativa por outras mulheres frequentadoras do local (de outros grupos), que dizem ser 

interpeladas por homens querendo saber se fazem programa.  

O território dos vendedores ambulantes, principalmente daqueles que comercializam 

alimentos, sofre frequentes investidas dos grupos de dependentes químicos e pessoas em 

situação de rua, que pedem dinheiro ou alimentos. Outra questão observada diz respeito aos 

ambulantes se tornarem testemunhas de ações ilícitas, particularmente aqueles que possuem 

ponto fixo e, com isso, sentem-se intimidados por estarem no meio de situações deste tipo. 
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Por fim, foi possível constatar que na Praça da Bandeira os conflitos entre os grupos e 

seus territórios são constantes, mesmo que em grande parte velados. Durante o estudo, as 

relações de amizade entre membros de grupos diferentes não foram identificadas. Os grupos 

usufruem o espaço com atenção aos demais, por vezes recuando para evitar um embate 

explícito. O que se evidencia é que um dos grupos é dominante por se expressar, algumas vezes, 

de forma mais impositiva, em razão de suas condições sociais, econômicas e até psicológicas. 

 

6.2 OS (NANO)TERRITÓRIOS NA PRAÇA DARIO SALLES 

 

A Praça Dario Salles é uma extensão da Praça da Bandeira, tendo um rio que a corta 

longitudinalmente em uma das faces e, na outra, um corredor de ônibus, o que lhe confere um 

ambiente fechado, contudo, amplo, como visto no mapeamento a seguir.  

Dos grupos em que foi possível identificar nanoterritórios na Praça Dario Salles, há os 

dependentes químicos e pessoas em situação de rua, as profissionais do sexo e, com muita 

limitação, alguns contempladores.  

O mapeamento dos nanoterritórios estão representados na figura 139, que mostra a 

existência de uma área que é território móvel de três grupos urbanos (área de bancos perto da 

Praça da Bandeira). Neste esquema, optou-se por demarcar todos os grupos dominantes e 

discutir seus usos no texto. 

O grupo urbano formado pelas profissionais do sexo já foi descrito na discussão anterior, 

da Praça da Bandeira. As mulheres circulam em um mesmo cruzamento, caracterizado por ser 

um território móvel que envolve três espacialidades distintas. 
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Figura 139 – Mapeamento dos grupos de usuários da Praça Dario Salles - territórios 

 
Fonte: Produzido pela autora em Autodesk Student Version, 2021 - elaborado com base em dados de PMJ/IPPUJ, 
2006; SIMGEO/Joinville, 2021; Google Maps , 2021; pesquisa de campo realizada entre os dias 27 de outubro e 

8 de novembro de 2020. 
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6.2.1 A territorialidade dos dependentes químicos e pessoas em situação de rua na Praça 

Dario Salles 

 

Este grupo se estabelece dentro da praça e em seu entorno imediato. Na Dario Salles, 

esta comunidade tem a característica de se concentrar em duas áreas principais: nas mesas e 

bancos de concreto próximos ao monumento com espelhos d’água (figura 140 - A) e nos bancos 

ao lado da estação de recalque (figura 140 - B). Com os bloqueios visuais e físicos de quem 

passa na rua, cria-se, assim, um lugar sem vigilância, ou, como diria Jacobs (2000), sem os 

“olhos da rua”. Mesmo em dias de chuva forte foi identificada a presença deste grupo, o qual 

não se intimida por não haver no local nenhuma cobertura. A área é ocupada por estas pessoas 

para vários fins: dormir, em qualquer horário do dia; guardar pertences em alguma alcova; se 

alimentar; contemplar; conversar; e para higiene, quando o espelho d’água está com água limpa. 

 
Figura 140 – Ocupação da Praça Dario Salles - em vermelho, áreas de maior domínio do grupo de dependentes 

químicos e pessoas em situação de rua; e, em amarelo, a área próxima à Praça da Bandeira e a presença de 
nanoterritório móvel de outros grupos 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens de 28 de outubro de 2020. 

 

A área de bancos situada mais próxima à Praça da Bandeira é menos utilizada por este 

grupo. Contudo, este coletivo ocupa o espaço nos fins de semana, principalmente nos horários 

em que as marmitas são distribuídas pelo Centro de Referência Especializado para População 

em Situação de Rua (Centro POP) e por igrejas (fig. 141). 
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Figura 141 – Ocupação da Praça Dario Salles no domingo, próximo ao meio-dia, horário de distribuição de 
alimentos - na imagem da esquerda, dois homens caminham, enquanto no banco ao centro da foto há duas 

mulheres e um homem e, no da extremidade direita, está um homem e sua bicicleta – marmitas são vistas com 
todos; e na imagem da direita, há quatro homens na área de mesas e bancos de concreto e, sobre a mesa, existem 

marmitas 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens de 8 de novembro de 2020. 

 

Este grupo ocupa também a marquise do ginásio de esportes Abel Schulz, por ser um 

lugar coberto e que não tem atividade frequente (sobretudo no momento do campo, em meio à 

pandemia). Um comportamento recorrente observado é o uso desta marquise como parada — 

alguns membros deste grupo ficam ali conversando e observando, saem por alguns instantes e 

depois voltam, mas, geralmente, não ficam muito tempo no mesmo lugar, pois circulam em 

pontos diversos dentro desta praça e nas demais também, incluindo os Correios e o Mercado 

Público, conforme revelado em falas dos entrevistados. 

 

6.2.2 A territorialidade dos contempladores na Praça Dario Salles 
 

Um grupo que raramente circula no local é o dos contempladores. Por vezes, caminham 

na Praça Dario Salles em busca de ver e fotografar os monumentos presentes no local, mas não 

permanecem ali. Há, sim, alguns poucos contempladores, com predomínio do perfil masculino, 

que veem neste espaço de isolamento uma oportunidade para ficar no sossego — sentir o vento, 

ouvir o som dos pássaros, ler um livro, beber e/ou fumar (até mesmo um “baseado”, segundo 

descrição dos entrevistados). Eles ocupam uma área distinta, de bancos, próxima à Praça da 

Bandeira (figura 142). 
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Figura 142 – O território dos contempladores na Praça Dario Salles é também o nanoterritório móvel das 
profissionais do sexo e do grupo de dependentes químicos e pessoas em situação de rua. Na imagem da 

esquerda, entrevista com um contemplador; e, na da direita, outro contemplador entrevistado, que autorizou 
divulgar sua imagem na pesquisa 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem da esquerda, de 4 de novembro de 2020; e da direita, de 31 

de outubro de 2020. 
 

6.2.4 Relações entre os grupos da Praça Dario Salles 

 

A relação entre os grupos da Praça Dario Salles acontece com um claro domínio das 

pessoas em situação de rua e dependentes quimícos. Em razão desta dominação, foram 

estabelecidas no local duas áreas (identificadas no mapeamento da figura 139) em que os 

demais coletivos não acessam. 

Mesmo a área dos bancos, que é utilizada por mais grupos, é espaço de atenção e tensão 

— neste local, a entrevistadora foi intimidada durante a coleta de dados de campo: enquanto 

conversava com um contemplador, alguns indivíduos circulavam muito próximo e olhavam 

fixamente. A isso, soma-se o relato de um contemplador que sugere que o espaço não é 

adequado para a pesquisadora ficar.  

O território das profissionais do sexo também apresenta conflito com o dos 

contempladores, pois, segundo relatos, o sossego é interrompido com frequência pelo 

questionamento acerca do contemplador estar à procura de programa.  

Outro conflito entre grupos nesta praça acontece com os dependentes químicos, que, 

quando estão sob efeito de entorpecentes, tornam-se agressivos com qualquer um. Sobre esta 

situação, o relato do grupo das profissionais do sexo descreve ser muito arriscado estar nesta 
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praça no período noturno, conforme pontua uma entrevistada: “Aqui à noite eu não tô pagando 

para ver. Porque só dá nóia, fuma, fica louco, passa um e já atacam”. 

O grupo de pessoas em situação de rua também apresenta entre si discussões e até 

embates fisícos com arma branca, sobretudo na própria disputa pelo lugar.  

Por fim, esta praça não foi identificada como território do tráfico. De acordo com alguns 

relatos, é uma área sem consumidores de entorpecentes pagantes, ou seja, eles evitam a área 

que possui dependentes químicos em situação de rua, já que terão dificuldade de pagar pelos 

produtos. 

 

6.3 OS (NANO)TERRITÓRIOS NA PRAÇA LAURO MÜLLER 
 

Na Praça Lauro Müller, é observada a conformação de alguns grupos urbanos e seus 

nanoterritórios. São famílias com crianças, vendedores ambulantes, dependentes químicos e 

contempladores, conforme territorialidades mapeadas na figura 143. 

Uma situação chama atenção para as territorialidades da Praça Lauro Müller, que é a 

quase ausência de pessoas em situação de rua neste local. Elas até circulam pelo ambiente, mas 

são poucas as que permanecem, e por curto período de tempo (na parte da manhã é raro, pois a 

maioria está dormindo). Durante os momentos de campo à noite ou em feriados, nenhuma 

pessoa deste grupo foi avistada. Optou-se, então, por retirar este coletivo das territorialidades 

desta praça, já que, mesmo que sua presença seja evidente na fala dos entrevistados, nem na 

pesquisa de campo, nem durante as entrevistas ele foi identificado no espaço.  
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Figura 143 – Mapeamento dos grupos de usuários da Praça Lauro Müller - territórios 

 
Fonte: Produzido pela autora em Autodesk Student Version, 2021 - elaborado com base em dados de PMJ/IPPUJ, 
2006; SIMGEO/Joinville, 2021; Google Maps, 2021; pesquisa de campo realizada entre os dias 27 de outubro e 

8 de novembro de 2020. 
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6.3.1 A territorialidade das famílias com crianças na Praça Lauro Müller 

 

Este grupo é formado por pessoas que podem ser casais, mãe, pai, avós e outros parentes 

acompanhados de crianças. Seu comportamento recorrente é parar na praça para usufruir o 

parque infantil. Assim, ocupam a área do parquinho e sentam-se nos bancos mais próximos, na 

bordadura do jardim ou no piso (figura 144).  

A área central da cidade é ativa nos horários comerciais. Pessoas que circulam com 

crianças pelas imediações se deslocam até o parque, bem como os moradores das proximidades. 

No momento da observação de campo, o bairro Centro contava apenas com dois parques 

infantis, este e o do Mercado Público, distante 920 metros dali. Outro destaque é que este parque 

tem vida ativa para além dos horários comerciais, pois foram verificadas famílias no local em 

período noturno (início da noite) e também aos sábados e domingos. 
 

Figura 144 – Parque infantil na Praça Lauro Müller, território de famílias com crianças – na imagem da 
esquerda, o parque e seus usuários; e, na da direita, uma mãe sendo entrevistada para esta pesquisa enquanto o 

filho brinca no escorregador e um menino de outra família interage 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens de 4 de novembro de 2020 (a da direita, com autorização 

de divulgação da foto). 
 

6.3.2 A territorialidade dos vendedores ambulantes na Praça Lauro Müller  

 

O grupo de vendedores ambulantes nesta praça tem os feirantes como presença 

marcante, sendo composto por pessoas que possuem autorização para comercializar produtos 
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no local. Alguns indivíduos, inclusive, estão há décadas nesta atividade no centro da cidade. A 

ocupação ocorre em duas áreas da praça, que são as extremidades transversais (manchas 

mapeadas na figura 143, mas a apropriação principal está no espaço que fica em frente à rua 

Engenheiro Niemeyer, lateral que se conecta com a Praça Nereu Ramos. O apoderamento é 

feito também no trecho da calçada que a liga com a outra praça, onde alguns membros ocupam 

o espaço logo abaixo da marquise (figura 145).  

 
Figura 145 – Feirantes e sua ocupação na Praça Lauro Müller, no uso da calçada que a conecta com a Praça 

Nereu Ramos - na imagem da esquerda, a área de locação dos feirantes na praça e, na calçada, uma instalação de 
feirante; na da direita, uma instalação próxima à Praça Nereu Ramos (outra extremidade da calçada) 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem da esquerda, de 31 de outubro de 2020; da direita, de 12 de 

março de 2021. 
 

Os feirantes têm uma estrutura para vender seus produtos, que são desmontáveis e ficam 

sob sua responsabilidade carregar e instalar. Existem momentos em que o local fica cheio destes 

profissionais e, outros, em que poucos são vistos. No momento do campo, por razões da 

pandemia, foram vistos poucos feirantes no local (figura 146). Este é um grupo que está sempre 

atento ao que ocorre na praça, cobrando melhorias do poder público e tendo um cuidado 

especial pelo espaço, justamente por ser seu ambiente de trabalho. 
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Figura 146 – Feira na Praça Lauro Müller em frente à rua Engenheiro Niemeyer - (a) Antes da pandemia, com a 
presença de muitos feirantes; (b) Em meio à pandemia, com a presença de apenas uma feirante (período com 

decreto de espaços públicos liberados) 

 
Fonte: Produzido pela autora, 2021; (b) Fotografia da autora, de 4 de novembro de 2020 (com autorização de 

divulgação da foto na pesquisa). 
 

Os ambulantes sem local fixo e que circulam entre as praças foram vistos na Lauro 

Müller, sobretudo vendedores de doces, mas em movimento constante, com paradas 

esporádicas.  

 

6.3.3 A territorialidade dos dependentes químicos na Praça Lauro Müller 

  

Os dependentes químicos estão neste espaço e ocupam os bancos próximos ao parque 

infantil, com uso também pelos contempladores. Outra área em que este público costuma ficar 

é na parede com grafites e pichações, que é protegida por uma marquise. Este ambiente possui 

elementos arquitetônicos no piso que permite sentar e, por esta razão, é um lugar propício para 

permanência (figura 147).  
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Figura 147 – Parede e marquise do antigo Cine Colon na Praça Lauro Müller, em frente à rua Comandante 
Eugênio Lepper (rua compartilhada, cuja velocidade máxima é de 30 km/h) – na imagem da esquerda, a parede 

no contexto da praça; e, nas imagens agrupadas à direita, recortes das pichações e grafites da parede com 
marquise (presença de usuário e seus pertences) 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens de 2 de novembro de 2020 e 8 de novembro de 2020. 

 

6.3.4 A territorialidade do tráfico na Praça Lauro Müller 

 

Nesta praça também existe a presença discreta de traficantes, identificados com base em 

duas fontes de evidências principais: a primeira, encontrada na fala direta de alguns 

entrevistados que são usuários da praça; e a segunda, a partir da percepção da pesquisadora. 

Durante o campo, foram observados vendedores ambulantes, ou mesmo indivíduos que estavam 

aparentemente contemplando e/ou esperando, que se encontraram com outras pessoas ou grupos 

por um curto período de tempo e com evidente fluxo desta ação. Inclusive, uma informação 

verbalizada por um entrevistado desta praça foi sobre o tráfico feito por adolescentes, que são 

aliciados para que, em caso de abordagem policial flagrante, não sejam presos. Segundo este 

entrevistado, existem muitos adolescentes adeptos desta prática que circulam entre as praças. 

A presença deste grupo é camuflada, mas, para um bom observador, não é difícil perceber 

a movimentação que gera. Mesmo de maneira rápida, indica a apropriação do lugar e o completo 

domínio da identificação dos demais frequentadores. Como a atividade de tráfico é ilegal, este 

coletivo marca sua presença pela rapidez e pelo controle da situação de clandestinidade. 
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6.3.5 A territorialidade dos contempladores na Praça Lauro Müller 

 

 Este grupo é formado por pessoas que utilizam a praça para descansar, esperar ou 

contemplar. Elas costumam estar nas áreas sombreadas pelas árvores, sentado nos bancos ou 

nas bordaduras dos jardins (figura 148). Sobre este grupo, identificou-se, nas entrevistas, que 

são trabalhadores do entorno da praça, que utilizam o lugar para repouso em seus intervalos, 

além de moradores das proximidades e alguns poucos usuários da biblioteca. Também são os 

turistas que fotografam no monumento e na fachada da biblioteca, com destaque para o mural 

do artista plástico Fritz Alt na entrada do edifício. No local, há casais que estão para namorar e 

grupos maiores de famílias, que, em alguns casos, vão fazer algo no Centro (serviço, comércio 

ou atendimento médico) e param na praça para descansar. 

 
 

Figura 148: Usuários da Praça Lauro Müller, os contempladores - (a) Pai com seu bebê; (b) Trabalhador do 
entorno; (c) Estudante usuária da biblioteca; (d) Moradora do entorno 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens de 4 de novembro de 2020 (todos autorizaram a divulgação 

de sua foto na pesquisa). 
 

6.3.6 Relações entre os grupos da Praça Lauro Müller 

  

No território das famílias com crianças, percebe-se uma sutil disputa pelos brinquedos. 

Sobretudo no momento atual de pandemia, alguns familiares se comportam com o cuidado de 

deixar a criança pouco tempo em um brinquedo e dar a vez a outra, quando necessário, enquanto 

outros ignoram regras básicas de convivência em meio ao cenário pandêmico. Porém, laços de 

amizade também são evidenciados: algumas mães acolhem o filho de outras quando é preciso 

e existe a discussão sobre a situação do parque entre as famílias. 

O território dos dependentes químicos é o mesmo ocupado por contempladores, ou seja, 

os bancos da praça, especialmente aqueles com sombra. Com isso, os grupos conflitam entre si 
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de maneira velada, sendo o primeiro deles o gerador de incompatibilidades, por ter 

comportamentos antissociais quando sob efeito de drogas. Outra questão foi relatada por 

algumas mães do grupo de famílias com criança: a irritação com dependentes químicos que não 

respeitam o local e fumam nas imediações do parque. 

Nesta praça, a ação do grupo de traficantes é a mais criticada, conforme relatado por 

alguns entrevistados e também reconhecido pela pesquisadora (mesmo não sendo possível 

identificar onde se estabelecem por circularem com frequência). Eles são descritos como 

incômodos por todos os grupos que territorializam esta praça. Algumas falas revelam desacordo 

pela presença do grupo, aliciamento de menores e conflitos com agressões verbais e físicas, 

inclusive com arma branca. 

De forma geral, a praça é considerada tranquila por seus usuários, tanto que a presença 

frequente de famílias reforça este fato. Os conflitos externalizados, com hostilidade física, são 

raros — mesmo com as evidências apontadas nas entrevistas, percebe-se que são relatos de 

quem vivencia a praça por longos períodos, então, aqueles que fazem uso esporádico do espaço 

provavelmente desconhecem esta realidade. 

 

6.4 OS (NANO)TERRITÓRIOS NA PRAÇA NEREU RAMOS 

 

A Praça Nereu Ramos tem expressivas conexões comerciais e está a apenas 260 metros 

do Terminal Urbano. Devido à sua configuração, é possível constatar que os grupos urbanos 

que a territorializam (nanoterritórios) são os seguintes: vendedores ambulantes, religiosos, 

dependentes químicos e pessoas em situação de rua, idosos/jogadores, taxistas e 

contempladores. 

O mapeamento das territorialidades nesta praça pode ser observado na figura 149 — na 

imagem, algumas áreas aparecem como nanoterritório móvel, que significa uma presença entre 

os grupos demarcados, mas cujo controle pode se alternar, conforme apresentado no texto. 

Ressalta-se que, independentemente da representação, outros grupos podem utilizar o espaço, 

porém, neste esquema, optou-se por demarcar os nanoterritórios. 
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Figura 149 – Mapeamento dos grupos de usuários da Praça Nereu Ramos - territórios 

 
Fonte: Produzido pela autora em Autodesk Student Version, 2021 - elaborado com base em dados de PMJ/IPPUJ, 
2006; SIMGEO/Joinville, 2021; Google Maps, 2021; pesquisa de campo realizada entre os dias 27 de outubro e 

8 de novembro de 2020. 
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6.4.1 A territorialidade dos vendedores ambulantes na Praça Nereu Ramos 

 

Os vendedores ambulantes presentes na Praça Nereu Ramos têm três atuações distintas: 

a primeira é a do vendedor autorizado pelo governo, com local fixo — foi identificado apenas 

um vendedor de produtos importados; a segunda é a do vendedor que perambula pelo espaço 

oferecendo seus produtos ou serviços — foi registrada a presença de vendedores da Trimania, 

de doces, de panos de prato e de óculos de sol (figura 150-A); e a terceira é a do vendedor sem 

autorização que se instala em um local — nesta praça, estão no entorno imediato, nas calçadas, 

com destaque para os imigrantes que comercializam roupas e panos de prato (figura 150-B). 

Este último grupo por vezes sofre intervenções policiais e chega a perder seus produtos, que 

são confiscados pelas autoridades, conforme relato de um entrevistado. Aqui também se reforça 

o que diz a teoria sobre processos violentos de desterritorialização de grupos vulneráveis, uma 

vez que a polícia confisca a mercadoria, mas não orienta sobre formas de legalização do 

comércio ambulante, nem sobre mecanismos de reaver os produtos apreendidos. O que chama 

a atenção nessas ações é o caráter imprevisível, violento e eventual que marca o papel 

institucional do Estado junto a este grupo. 

Os vendedores que se fixam no espaço físico buscam ficar nas áreas que se relacionam 

com a rua do Príncipe, por ser um local de grande fluxo de pedestres, e se estabelecem na praça 

e em seu no entorno imediato (ver mapeamento na figura 121). 

 
Figura 150 – Vendedores ambulantes da Praça Nereu Ramos - (a) Ambulante sem ponto fixo (vendedora de 

Trimania); (b) Ambulante com ponto fixo (imigrante senegalês vendedor de roupas e panos de prato) 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagens de 27 de outubro de 2020. 
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6.4.2 A territorialidade dos religiosos na Praça Nereu Ramos 

 

O grupo urbano dos religiosos se distingue por sua ideologia. As outras pessoas que são 

religiosas, mas estão na praça por outra motivação, não se enquadram neste coletivo, do qual 

se identifica a ação local em prol de suas crenças. A atuação deste grupo na Praça Nereu Ramos 

acontece em três momentos: eventos religiosos, como cultos e shows, que podem ou não utilizar 

o palco, como, por exemplo, a Marcha para Cristo, de 3 de julho 2019, que iniciou o percurso 

no local; presença de fornecedores de material religioso impresso (figura 151-A e B) 

concomitante à pregação (ensinamentos da doutrina) — caso identificado constantemente ao 

lado do quiosque; e fornecimento de ajuda para os grupos vulneráveis, de dependentes químicos 

e pessoas em situação de rua, por meio, por exemplo, de projetos de distribuição de alimentos 

por comunidades terapêuticas evangélicas, às vezes diariamente e, em outras, semanais (figura 

151-C) — existem também projetos de distribuição de vestimentas, produtos de higiene e 

cobertores, além de assistência social psicológica. 

Sobre a usabilidade, quando ocorrem eventos, eles são autorizados pelo Governo 

Municipal, através de suas Secretarias, e utilizam o palco e a área livre no centro da praça, em 

atos organizados. Não são vistas situações de pessoas que se apropriam do local para fazer 

pregações sem uma estrutura e/ou em grupo. Quanto aos usuários que têm um território 

demarcado, eles ficam na calçada que confronta o quiosque (rua do Príncipe) e geralmente usam 

o banco ou, por vezes, ficam de pé encostados na parede, levando seu carrinho com revistas de 

pregação e distribuindo-as para quem passa — com interessados, iniciam uma conversa, mas 

não costumam ser insistentes ou incomodar. 

 
Figura 151 – Religiosos que distribuem material impresso e alimentos na Praça Nereu Ramos – (a e b) 

Distribuição de revista cristã; (c) Projeto “Sopa na Rua” 

 
Fonte: Produzido pela autora - a, Google Maps  de maio de 2019; b, fotografia da autora de 30 de outubro de 

2020 e c, ARAUJO, 2021. 
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6.4.3 A territorialidade dos dependentes químicos e pessoas em situação de rua na Praça 

Nereu Ramos 

 

O grupo de dependentes químicos e pessoas em situação de rua está presente com grande 

frequência nesta praça, utilizando o lugar para conversar, se alimentar e higienizar, dormir e 

comprar entorpecentes. 

As pessoas deste coletivo ocupam os bancos com sombra de árvores em frente à rua do 

Príncipe (figura 152 – A e B), instalam-se no palco (figura 152 – C, D e E) e, por vezes, utilizam 

alguns bancos e mesas de concreto. Na lateral do ponto de táxi, existe um ponto de água com 

torneira, que usam para se lavar e beber água (figura 152 - F).  

A concentração destes membros se dá no período vespertino dos dias de semana. 

Durante o campo, observou-se que as pessoas em situação de rua e os dependentes químicos 

costumam dormir no período matutino (alguns poucos dormem no palco) e, no período da tarde, 

aparecem sozinhos ou em grupos (às vezes em grande número, tanto que, em um dia, estavam 

em nove pessoas, sendo quatro mulheres e cinco homens).  

Por meio das entrevistas, foi possível identificar que este grupo costuma transitar entre 

as praças em busca de fornecedores de entorpecentes e de alguma doação. 
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Figura 152 – Dependentes químicos e pessoas em situação de rua na Praça Nereu Ramos – (a e b) Ocupação de 
dois bancos situados em frente à rua do Príncipe (no mesmo momento); (c) Dependente químico que é também 
pessoa em situação de rua durante entrevista para esta pesquisa; (d) Grupo de jovens dependentes químicos no 

palco; (e) Pessoa em situação de rua dormindo no palco; (f) Torneira na lateral do ponto de táxi 

 
Fonte: Produzido pela autora – imagens a e b, Google Maps , maio de 2019; as demais imagens foram 

fotografadas pela autora: c, em 28 de outubro de 2020; d, em 11 de novembro de 2020; e f, em 13 de março de 
2021. 

 

6.4.4 A territorialidade dos idosos/jogadores na Praça Nereu Ramos 
 

Os idosos estão presentes em todas as praças e fazem parte do grupo de contempladores. 

Contudo, na Nereu Ramos, existe uma concentração maior deste grupo, de predominância 

masculina e com peculiaridades presentes somente neste espaço. 

O grupo de idosos presentes na praça nos horários comerciais é composto de pessoas 

que vão ao local para ver os amigos e conversar. Nele, existe um número considerável de 

jogadores. Contudo, entre os jogadores não há somente idosos (apesar destes serem a maioria), 

também existem outros homens que vão jogar cartas, dominó e até fazer apostas de “jogo do 

bicho” — não foi vista nenhuma mulher mais jovem ou idosa jogando. 
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Os idosos/jogadores costumam ocupar a área de bancos e mesas de concreto (figura 153 

– B, C e D) e o palco quando estão em maior número, como no início do mês, quando muitos 

recebem sua aposentadoria (figura 153 - A, de 1º de junho de 2019). Nestas ocasiões, são 

numerosos na praça e utilizam mesas e cadeiras emprestadas das lanchonetes do entorno e/ou 

providenciadas por algum jogador.  

O abrigo no palco é local de vários nanoterritórios móveis, por vezes ocupado pelos 

jogadores e, outras vezes, por pessoas em situação de rua e dependentes químicos (figura 153 - 

F). 

Durante as entrevistas, os idosos que são jogadores enfatizaram que jogam pouco, 

advertindo a pesquisadora sobre a “ausência de vícios”. Destacaram que os jogos ocorrem no 

período diurno, todos os dias da semana e aos sábados, no horário comercial. Disseram ainda 

que jogam por dinheiro, mesmo que um valor baixo por jogada, de R$ 5,00 (em outubro de 

202064). 

Também relataram a importância deste ambiente na Praça Nereu Ramos como 

referência e memória, pois alguns têm amizades de décadas no local. Em razão da pandemia, 

muitos externalizaram a tristeza por não poderem frequentar o lugar. 

Em outro ponto de vista, um taxista da praça, que frequenta o local há mais de 20 anos, 

fez um depoimento desfavorável sobre o território dos idosos/jogadores, pois, segundo ele, 

muitos passam o dia ali, esquecendo de se alimentar e, em algumas ocasiões, deixando seu 

rendimento mensal na mesa de jogo.  

Outro comentário recorrente entre os entrevistados foi sobre o aglomero em meio à 

pandemia, com muitos jogadores que se recusam a usar máscaras, fatos evidenciados na 

pesquisa de campo (figura 153 – B, C e D).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 Sobre a questão de jogos por dinheiro, é possível saber mais assistindo a uma reportagem de dezembro de 2019, 
disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=M8knhHVM2LE>. Acesso em 19 de março de 2021.  
 



298 
 

Figura 153 – Território dos idosos/jogadores na Praça Nereu Ramos – (a) Ocupação do palco para jogos e 
expansão da área com empréstimo de mesas e cadeiras do comércio do entorno. No local, encontram-se idosos, 
adultos e jovens; (b) Idosos, que são jogadores, em momento de conversa e descontração em um sábado; (c e d) 
Pessoa jogando cartas e dominó nos bancos e mesas de concreto, nas imediações do ponto de táxi; (e) No espaço 

do palco, evidencia-se a presença de nanoterritório móvel - na esquerda, duas pessoas dormem no chão e, na 
direita, mesas e cadeiras de plástico e jogadores. 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem a, de 1º de junho de 2019; b, de 3 de outubro de 2020; c e 

d, de 13 de março de 2021; e, 10 de junho de 2019. 
 

 

6.4.5 A territorialidade dos taxistas na praça Nereu Ramos 
 

Os taxistas estão na Praça Nereu Ramos para trabalhar, usufruindo de equipamentos 

urbanos fixos. No total, são seis taxistas homens, que ocupam um trecho formado pela cabine 

coberta com dois bancos, as vagas de estacionamento e a calçada que se comunica com seus 

automóveis (ver mapeamento na figura 149). 

Durante o período em que aguardam um cliente, costumam conversar entre si e com os 

idosos/jogadores que frequentam o local mais assiduamente. Costumam ficar de conversa na 

calçada ao lado de seus carros ou nos bancos dentro da cabine. Outro local de permanência é 

dentro de seus automóveis. Este grupo utiliza muito pouco os bancos da praça e relata evitar 

contato com pessoas “indesejadas” (figura 154). 

Os taxistas entrevistados esclareceram ficar no local somente durante o horário 

comercial, durante a semana e aos sábados. De acordo com eles, é muito perigoso estar na praça 
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nos momentos em que a população em geral não circula, pois podem ser abordados por quem 

não busca uma corrida de carro, mas sim confusão, incluindo ladrões, conforme relato de um 

deles: “Você está aqui sozinho, chega um bando e te assalta, não tem o que fazer e pode até 

levar uma facada, vai saber”. Durante o campo, a informação sobre os períodos da presença 

dos taxistas na praça foi confirmada, tanto que em períodos noturnos, fins de semana em horário 

não comercial e feriados nenhum taxista foi visto no ponto. 

 

Figura 154 – Território dos taxistas na Praça Nereu Ramos - (a) Localização do ponto de táxi na praça, situado 
na parte de trás do palco e de frente para a rua Engenheiro Niemeyer (nos fundos e laterais estão os bancos e as 
mesas de concreto); (b) A interação dos taxistas na praça acontece sempre na proximidade de seus automóveis 

ou no ponto, onde o grupo costuma conversar com idosos/jogadores 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem a, de 11 de novembro de 2020; b, de 28 de outubro de 

2020. 
 

6.4.6 A territorialidade dos contempladores na Praça Nereu Ramos 

 

A Praça Nereu Ramos possui um entorno muito ativo comercialmente, o que a torna um 

corredor de passagem. E por ter locais de assento e sombra, é propícia para a permanência das 

pessoas. Neste contexto, identificou-se um grupo de usuários denominado contempladores. 
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Durante o campo, determinados comportamentos recorrentes deles ficaram evidentes: 

alguns permanecem ali enquanto outro familiar faz compras — na maioria, homens aguardando 

suas esposas; outros ficam no local por ser próximo de seu trabalho — antes do horário 

comercial, no intervalo para descansar e/ou no fim do expediente, para esperar alguém; além 

de pessoas que se encontram no espaço para seguir para o shopping ou o comércio do entorno. 

Quanto ao local que este grupo costuma ocupar (ver mapeamento na figura 149), foram 

verificadas principalmente áreas com sombra e bancos (concreto ou madeira) e também as 

bordas de jardins (figura 155 – A e B).  Verificou-se ainda que uma parte com bancos quase em 

frente ao quiosque é evitada, em razão de ser local sem nenhuma sombra e ficar isolado, bem 

no meio de um eixo de circulação, o que sugere, a quem senta ali, a sensação de estar em 

exposição (figura 155 - C). 

 
Figura 155 – Os assentos na Praça Nereu Ramos - (a) Contemplador sentado em bordadura de jardim durante 

entrevista para esta pesquisa; (b) Contempladora sentada na bordadura do jardim e sobre a grama; (c) Local com 
bancos que os usuários evitam por não ter sombra e estar no meio da circulação 

 
Fonte: Produzido pela autora – imagem a, fotografada pela autora em 28 de outubro de 2020; b, Google Maps , 

maio de 2019; c, fotografada pela autora em 3 de outubro de 2020. 

 

Em momentos de eventos culturais, como no caso do Festival de Dança, que tem 

destaque internacional, atividades religiosas, esportivas e de apoio à saúde, como vacinação e 

avaliações de rotina, o lugar ocupado fica em frente ao palco e suas laterais. Outro ponto de 

permanência é o quiosque (figura 156), que comercializa lanches, pois possui área com mesas 
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internas e também expande a estada na praça com a instalação de mesas, cadeiras, guarda-sóis 

e placas de divulgação. 

 
Figura 156 – Território de turistas, famílias e contempladores na Praça Nereu Ramos - área do Quiosque 

Império, que vende lanches 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem de 3 de outubro de 2020. 

 

Sobre as famílias, elas foram identificadas na praça em locais diversos, mas costumam 

evitar os locais com presença de jogadores, dependentes químicos e pessoas em situação de rua 

(figura 157 - A) — mesmo comportamento das mulheres quando estão sozinhas (figura 155 – 

B e C). 
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Figura 157 – Território de turistas, famílias e contempladores na Praça Nereu Ramos – (a) Família no banco de 
madeira em frente à rua Engenheiro Niemeyer; (b) Senhora observando o movimento em direção à rua do 
Príncipe, sentada em banco de concreto; (c) Bancos voltados para a rua São Joaquim, com baixo nível de 

sombreamento e, na foto, ocupado por mulheres sozinhas 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora - imagem a, de 28 de outubro de 2020; b, de 31 de outubro de 2020; 

c, de 13 de março de 2021. 
 

Outro fenômeno identificado foi a parada de pessoas na praça em fins de semana ou 

feriados, mesmo com o comércio fechado, sobretudo jovens em grupos ou usuários que param 

durante uma caminhada ou corrida (figura 158). Mas se trata de uma circunstância esporádica, 

pois é recorrente encontrar a praça vazia quando o comércio está fechado (no período diurno). 
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Figura 158 – O uso da praça em período diurno não comercial 

 
Fonte: Produzido e fotografado pela autora – imagem de 8 de novembro de 2020. 

 

6.4.7 Relações entre os grupos da Praça Nereu Ramos 

 

A Praça Nereu Ramos possui vários grupos de usuários que demarcam seu território no 

cotidiano do espaço público. Mas o grupo dos dependentes químicos é o que gera mais 

incômodo, porque apresenta comportamento agressivo quando sob efeito de entorpecentes e é 

visto de forma negativa por todos os outros que vivenciam a praça. Por outro lado, este grupo 

também revela que sofre ameaças, xingamentos e expulsões do espaço. Durante o campo, tal 

fato ficou evidente quando, em conversa com um dependente químico, uma pessoa circulava 

de bicicleta e gritava palavras de pregação cristã misturadas com insultos. 

Outra questão observada durante as entrevistas foram os conflitos com agressões verbais 

e físicas envolvendo os grupos de dependentes químicos, pessoas em situação de rua, traficantes 

e idosos/jogadores. Segundo relatos, eles apresentam desentendimentos entre seus pares e 

também entre diferentes grupos, com divergências por dinheiro, objetos, política e ocupação do 

espaço físico. 

Os taxistas disseram que existem problemas com estes grupos citados no parágrafo 

anterior, mas que preferem se isentar, ignorando e não entrando em embate, pois têm na praça 

o seu ambiente fixo de trabalho. Um exemplo colocado foi referente ao ponto de água que fica 

na lateral da cabine de táxi, um gerador de problemas, uma vez que atrai as pessoas em situação 

de rua que querem se higienizar ou lavar seus pertences e, nestas situações, avançam sobre o 

universo de outro grupo, como ao estender suas roupas lavadas no banco dos taxistas. 



304 
 

O ruído foi uma problemática discutida pelo grupo de contempladores, que descreveu 

uma irritação com alguns eventos realizados no palco e/ou sons emitidos por lojas do entorno. 

Os relatos convergem para um incômodo sobre o volume do som, que, em excesso, é 

desconfortável para quem quer ficar no lugar apenas para descansar e observar.  

Os grupos de idosos/jogadores, taxistas e contempladores descreveram duas situações 

constrangedoras que cercam os dependentes químicos e pessoas em situação de rua: a primeira 

trata dos ruídos altos, gritos (por vezes obscenidades) e risadas, enquanto a segunda envolve 

pedido de dinheiro ou alimentos, gerando sensação de insegurança. 

Os traficantes também foram mencionados. Como nas demais praças, a presença do 

grupo de ações ilícitas foi confirmada e houve relatos de sensação de medo e embaraço, como: 

“Não se quer ver, mas às vezes está na cara e aí... não se sabe nem como agir, só sei que é 

preciso ficar calado”. 

Em um contexto geral, esta é uma praça de muitos usuários com territórios móveis, em 

que um local pode ser de domínio de um ou de outro grupo dependendo do horário (recorte da 

praça com mapeamento na figura – figura 159). Na esquina da praça, entre as ruas do Príncipe 

e Engenheiro Niemeyer, muitos grupos se alternam, como é o caso dos contempladores, 

idosos/jogadores, dependentes químicos e pessoas em situação de rua. Toda esta mistura ocorre 

em um ambiente propício para a presença dos traficantes, que conseguem facilmente se 

camuflar entre os grupos. Como todos utilizam o espaço no período diurno, em horário 

comercial, o conflito acaba sendo uma consequência. 

No mapeamento mencionado, os territórios móveis são estabelecidos em três áreas. O 

primeiro, na área do palco, é território dos idosos/jogadores e das pessoas em situação de rua e 

dependentes químicos. Neste caso, o domínio se torna predominante pelo grupo que estiver no 

local em maior número. O segundo é na mancha de bancos com mesas de concreto, onde o 

predomínio é dos idosos/jogadores, que, quando estão na área, tomam conta do lugar. No 

terceiro, inclui-se a área de bancos, identificada no mapeamento na cor rosa, no entorno do 

jardim, que se torna domínio dos dependentes químicos e pessoas em situação de rua, que, 

quando estão usufruindo dos bancos, por seu comportamento, intimidam os demais usuários e 

dominam a área, mas, quando ausentes ou em menor número, possibilitam a utilização do local 

pelo grupo de contempladores. 
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Figura 159 – Recorte da Praça Nereu Ramos com o mapeamento das áreas em que se identificam nanoterritórios 
móveis  

 
Fonte: Produzido pela autora em Autodesk Student Version, 2021 - elaborado com base em dados de PMJ/IPPUJ, 
2006; SIMGEO/Joinville, 2021; Google Maps, 2021; pesquisa de campo realizada entre os dias 27 de outubro e 

8 de novembro de 2020. 
 

6.5 ANTROPOLOGIA URBANA: OS GRUPOS E SUAS RELAÇÕES  
 

Para entender o fenômeno do cotidiano nas praças objeto deste estudo, foi necessária a 

identificação de seus usuários, suas territorializações e suas interações.  

Após a discussão sobre os grupos encontrados em cada uma delas, foi possível fazer o 

cruzamento de dados e, assim, ter uma visão geral da presença ou da ausência destas categorias 

sociais nas quatro praças estudadas (figura 160).  

 

 

 

 

 

Figur 
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Figura 160 – Quadro com a identificação dos grupos predominantes em cada praça 

 
Fonte: Produzido pela autora - elaborado com base em: Questionário com a cidade aplicado entre os dias 21 de 

outubro e 21 de novembro de 2020; pesquisa de campo com entrevistas realizadas entre os dias 27 de outubro e 8 
de novembro de 2020 e caderno de campo. 

 

Observa-se que os dependentes químicos e os contempladores estão em todas as praças 

e circulam entre elas. Sobre o grupo de traficantes, não se registrou a presença dele na Praça 

Dario Salles em razão da ausência de consumidores pagantes, mesma situação dos vendedores 

ambulantes neste local, devido à baixa circulação de pessoas economicamente ativas. As 

profissionais do sexo possuem um nanoterritório que engloba as Praças da Bandeira e Dario 

Salles, limitando-se a ele na maior parte do tempo. Os contempladores são encontrados em 

todas as praças, mas na Dario Salles em número muito reduzido. Os idosos/jogadores têm um 

ponto de encontro específico na Praça Nereu Ramos e, por isso, não utilizam as demais — 

embora possam fazer parte de qualquer grupo em qualquer praça, como descrito anteriormente; 

o que varia é a motivação e suas ações no espaço. E por fim, o grupo de taxistas se encontra 

apenas na Praça Nereu Ramos, por ser a única com cabine de táxi ativa. 

Neste panorama geral dos conjuntos de pessoas que circulam nas praças, foi possível 

compilar os dados e construir uma matriz de relações sociais. Nela, são identificados os níveis 

de relacionamento entre os grupos e entre os pares do mesmo grupo (figura 161).  
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Figura 161 – Matriz de relações sociais entre os grupos que vivenciam as praças 

 
Fonte: Produzido pela autora - elaborado com base em: Questionário com a cidade aplicado entre os dias 21 de 

outubro e 21 de novembro de 2020; pesquisa de campo com entrevistas realizadas entre os dias 27 de outubro e 8 
de novembro de 2020 e caderno de campo. 

 

Em alguns casos, não foram identificados relacionamentos, como entre idosos/jogadores 

e profissionais do sexo, que não compartilham as mesmas praças, ou entre religiosos e 

traficantes, que não apresentam motivações para se comunicar.  

O nível de relacionamento negativo apresentado na matriz é o incômodo, ou seja, aquilo 

que não é possível tolerar e permanecer no mesmo ambiente. Os dois grupos que mais 

promovem esta sensação nos demais são os dependentes químicos e os traficantes, que 

dominam os espaços e instigam a saída dos outros quando ocupam uma mesma área. 

Por outro lado, foram percebidas ligações de amizade, como entre a maioria dos 

integrantes de um mesmo grupo, mas também entre grupos diversos, como os taxistas e os 

idosos/jogadores, que costumam conversar no cotidiano da praça. Contudo, o grupo que melhor 
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se conecta é o de vendedores ambulantes, que tem interação positiva com quase todos os outros 

e costuma conversar ou cumprimentar os usuários das praças, apresentando dificuldades de 

relacionamento apenas nos grupos com comportamentos antissociais, como os de traficantes e 

dependentes químicos sob o efeito de entorpecentes. 

Sobre os dependentes químicos, destaca-se que eles podem ter boas relações sociais 

quando estão “limpos”, mas como são suas ações sob o efeito de drogas as mais evidentes, 

foram elas as mais lembradas durante as conversas com os entrevistados. 

 

6.6 DIAGNÓSTICO DA ANTROPOLOGIA URBANA 

 

 Para aprofundar as investigações do cotidiano das praças, fez-se um diagnóstico com 

base nas teorias do antropólogo José do Canto Magnani (discussão apresentada na teoria, no 

item 2.3.1).  

Nas categorias de análise para uma antropologia urbana magnaniana, tem-se a seguinte 

família: pedaço, trajeto, mancha, pórtico e circuito, as quais são identificadas no conjunto de 

praças. 

No que se refere ao pedaço, esta categoria é correlata à definição de território, pois 

ambas não possuem espaço físico fixo apesar de existir uma delimitação espacial. Para sua 

formação, são requeridas relações com ligações comuns (lazer, negócios, religião e outras) e é 

estabelecida uma apropriação no local (dominação), mesmo que seja o poder exercido no uso 

de um mobiliário público por determinado grupo. Com isso, o pedaço é o próprio território, 

cuja localização coincide com as áreas demarcadas pela territorialidade dos grupos, já 

discutidas. Sua inserção no esquema é necessária para o entendimento do todo, visto que as 

categorias devem ser assimiladas em conjunto. 

Em razão da escala, foi necessário mapear as categorias em duas partes: a primeira, com 

o recorte que abrange as Praças da Bandeira e Dario Salles (mapeamento na figura 162); e a 

segunda com o delineamento que reúne as Praças Nereu Ramos e Lauro Müller (mapeamento 

na figura 163). Cada grupo de usuários das praças foi identificado com uma cor, que segue o 

mesmo padrão nos dois esquemas. 

A segunda categoria de análise são as manchas, classes dos elementos fixos com “função 

temática correlata”. Neste estudo, foram demarcadas três manchas: de atividades comerciais 

(vestimenta, calçado, eletrodoméstico, medicamento, alimentação, cosméticos e outros 

produtos); de elementos turísticos (monumento e escultura); e de atividade religiosa (templo). 

Há ainda um quarto elemento fixo de função correlata almejada pelos usuários, que são os 
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mobiliários, os bancos e as marquises com função similar de apoio e abrigo e parte do circuito 

de vários pedaços. Não foi possível identificar sua distinção como mancha no mapeamento por 

ser a parte do pedaço “de cá” e “de lá”, ou seja, de vários grupos, conforme apresentado no 

diagnóstico parcial dos conjuntos de praças. 

Outra categoria analítica é o pórtico, espaço com ausência de vínculos pelos usuários 

das praças, locais de passagem que não convidam à permanência. Neste mapeamento, não foi 

demarcado o pórtico, mas é possível identificá-lo pela ausência de cor em todo o espaço “em 

branco” das praças. 

O circuito é o percurso dos usuários das praças que circulam por pedaços, manchas e 

pórticos, seguindo rotas que os identificam como signos de suas ações. 

Por fim, a última categoria, trajeto, é o itinerário do cotidiano, que coincide com os 

fluxos mapeados para os circuitos, mas sem se guiar pelas motivações de um determinado grupo 

— são os caminhos que podem entrar no circuito de qualquer um. Assim, o trajeto foi 

identificado no mapeamento como todas as linhas tracejadas, incluindo as do circuito, em que 

o cidadão segue o caminho que preferir. 

Após esta explanação sobre as categorias e como foram aplicadas no diagnóstico, passa-

se a discutir o conjunto de praças. Mesmo que com a limitação de escala tenha se feito 

necessária a avaliação em pares, buscou-se manter a relação entre as quatro praças com as 

indicações de direção no fluxo (o caminho de ligação).  

 

6.6.1 Diagnóstico da antropologia urbana nas Praças da Bandeira e Dario Salles  
 

O conjunto constituído pelas Praças da Bandeira e Dario Salles foi discutido sob a ótica 

das categorias de análise de Magnani, conforme mapeamento na figura 162. 

Estas praças possuem diferentes grupos que organizam seus pedaços alinhados com suas 

expectativas, demonstradas com as condicionantes físicas do local e seu entorno. 

 

 

 

 

 

 

 



310 
 

Figura 162 – Mapeamento das categorias de análise da antropologia urbana de Magnani - conjunto das Praças da 
Bandeira e Dario Salles  

 
Fonte: Produzido pela autora em Autodesk Student Version, 2021 - elaborado com base em dados de PMJ/IPPUJ, 
2006; SIMGEO/Joinville, 2021; Google Maps , 2021; pesquisa de campo realizada entre os dias 27 de outubro e 

8 de novembro de 2020. 
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No caso do pedaço dos vendedores ambulantes, sua localização é predominante no 

acesso ao Terminal Urbano, em razão de ser um equipamento fomentador de grande fluxo de 

pessoas, ou seja, o comércio se torna visível e instiga a aquisição de produtos.  

Observa-se também que no entorno da Praça da Bandeira se apresentam algumas 

manchas de atividades comerciais, diferentemente da Praça Dario Salles, com isso, o circuito 

de consumidores não a inclui.  

O circuito de consumidores acontece no sentido Oeste da praça (para o terminal) e em 

suas laterais, ou seja, no caminho oposto à Praça Dario Salles. Neste contexto do circuito de 

consumidores, salienta-se a existência de alguns comércios na quadra da Praça Dario Salles, na 

rua XV de Novembro, contudo, sem comunicação física ou visual com ela, pela existência do 

rio Mathias e do ginásio de esportes. Neste fluxo, os cidadãos seguem em direção ao 

camelódromo, espaço de comércio de produtos importados (legais ou não). 

O pedaço dos contempladores está relacionado aos locais com assentos e de preferência 

com sombra, incluindo os monumentos como elementos de contemplação. No entanto, apesar 

das manchas de atividade turística na Praça Dario Salles (monumentos), este grupo não 

permanece muito tempo no local. Os contempladores costumam também utilizar o circuito dos 

consumidores, pois uma de suas motivações para estar na área central é o comércio. 

O pedaço dos religiosos acontece apenas na Praça da Bandeira. Ressalta-se que não 

ficou evidente esta presença durante o período do campo, em razão da pandemia e das restrições 

nas atividades dos templos (mancha de atividade religiosa), contudo, foi possível identificar, 

por meio das falas nas entrevistas, as evidências de sua presença (doações de marmitas). Seu 

circuito inclui o terminal urbano e a mancha de atividade religiosa (o comércio evangélico e os 

templos). 

O pedaço dos profissionais do sexo é um cruzamento entre vias que inclui as esquinas 

das Praças da Bandeira e Dario Salles, como já mencionado na discussão de território. Esta 

localização tem cunho estratégico para maior acesso aos clientes. O que se destaca nesta 

discussão é o circuito dos profissionais do sexo que utiliza a marquise do INPS, os bancos nas 

esquinas das praças e o fluxo em direção à rua Itajaí (ver no mapeamento da figura 162), local 

conhecido na cidade por ser ponto de prostituição. 

O pedaço dos dependentes químicos e pessoas em situação de rua fica em evidência na 

Praça Dario Salles, conforme discussão já apresentada. Para este grupo, a mancha se confunde 

com o pedaço, tendo em vista que a territorialização acontece em espaços físicos dotados de 

mobiliários para sentar e/ou cobertura de marquises — locais fixos com condicionantes de 

abrigo almejadas por seus integrantes. O circuito dos dependentes químicos e pessoas em 
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situação de rua é uma rota entre as Praças Lauro Müller, Nereu Ramos, da Bandeira, Dario 

Salles, Castelo Branco (Correios) e do Mercado Público (as duas últimas não fazem parte deste 

estudo, mas suas localizações estão indicadas no mapeamento da figura 162). Segundo os 

relatos identificados na pesquisa de campo, este circuito entre praças é o cotidiano do grupo 

que, ao transitar por elas, busca alimento, dormitório, água e entorpecentes (somente os 

dependentes químicos). Destaca-se ainda o uso do banheiro da igreja no entorno da Praça da 

Bandeira (identificado na figura 162), além de atenção assistencial neste local (alimento e 

acolhimento).  

Como categoria trajeto foram identificadas (conforme mapeamento) todas as linhas do 

circuito, podendo este caminho ser utilizado por qualquer grupo. O que se destaca nesta 

dimensão de análise são os percursos principais, não todos os possíveis. Adicionou-se ainda 

uma linha cinza para indicar um trajeto na calçada da rua Nove de Março, no sentido da avenida, 

em razão de existir naquela direção uma mancha de equipamentos de serviço (administrativos 

e de saúde) muito utilizada por quem circula pela área. 

Neste conjunto de praças, nota-se que a categoria pórtico (áreas brancas sem hachuras) 

se destaca na Dario Salles, por ser local com apenas três grupos que demarcam seus territórios, 

com baixa representatividade de dois deles, que têm presença esporádica e poucos 

representantes. Este contexto é diferente do que acontece na Praça da Bandeira. 

 

6.6.2 Diagnóstico da antropologia urbana nas Praças Lauro Müller e Nereu Ramos  

 

O complexo das Praças Lauro Müller e Nereu Ramos, com suas peculiaridades, também 

se apresenta delineado com vistas às categorias de análise de Magnani, de acordo com 

mapeamento na figura 163. 

A demarcação das categorias analíticas foi realizada em conjunto com o estudo do 

entorno imediato e leva em conta a relação das demais praças já discutidas, dando conta de “um 

olhar aproximado e distante” requerido nos estudos da antropologia urbana. 

Este conjunto formado pelas Praças Lauro Müller e Nereu Ramos possui um entorno 

com muitas manchas de atividade comercial, com destaque para a Nereu Ramos, que se 

comunica diretamente com estas manchas. 
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Figura 163 – Mapeamento das categorias de análise da antropologia urbana de Magnani - conjunto das Praças 
Lauro Müller e Nereu Ramos 

 
Fonte: Produzido pela autora em Autodesk Student Version, 2021 - elaborado com base em dados de PMJ/IPPUJ, 
2006; SIMGEO/Joinville, 2021; Google Maps , 2021; pesquisa de campo realizada entre os dias 27 de outubro e 

8 de novembro de 2020. 
 

Neste ambiente, o pedaço dos dependentes químicos segue presente em ambas as praças. 

Já o pedaço das pessoas em situação de rua se revelou inexistente como nanoterritório na Praça 

Lauro Müller, diferentemente da situação encontrada na Nereu Ramos, em que os dois públicos 

se destacam. As manchas que poderiam se relacionar com o circuito deste grupo não foram 

identificadas no mapeamento por serem os locais físicos dotados de lugar para se sentar, dando-

se preferência por trechos com abrigo de sol e chuva (a mesma característica já mencionada na 
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descrição das praças vizinhas), sendo os locais cobertos na Praça Lauro Müller a marquise do 

antigo Cine Colon e, na Nereu Ramos, o palco, ambos referência deste grupo. Sobre o circuito 

dos dependentes químicos e pessoas em situação de rua, a rota inclui todas as praças da área 

central na busca por recursos essenciais (alimento, água, dormitório e, para alguns, a aquisição 

de entorpecentes). 

O pedaço dos vendedores ambulantes, em específico os feirantes, é demarcado pelo 

Governo Municipal e acontece nas extremidades da Praça Lauro Müller. Na Nereu Ramos não 

são permitidas feiras, somente em momentos definidos pela SECULT, os quais são divulgados 

na cidade (mas durante a pandemia não aconteceram). Contudo, sobre os demais vendedores 

ambulantes, estes estão presentes em ambas as praças, alguns com local fixo autorizado (é o 

caso também dos feirantes), outros com local fixo por territorialização (vendedores nas 

calçadas) e, ainda, outros sem local fixo (aqueles que circulam) — grupo urbano que não foi 

possível demarcar no espaço das praças em razão de seu trânsito entre elas e pelas ruas do 

entorno.   

O circuito dos consumidores passa pelo pedaço dos vendedores ambulantes e também 

pelas manchas de atividades comerciais. Alguns cidadãos seguem pela rua do Príncipe (maior 

fluxo de pessoas/comércio intenso), enquanto outros seguem na direção do Shopping Mueller 

ou, ainda, na direção do comércio da rua Nove de Março e imediações, sendo o Terminal 

Urbano também parte deste circuito. 

O pedaço das famílias com crianças está relacionado ao espaço físico fixo da Praça 

Lauro Müller, no parque infantil (já descrito em detalhes como territorialidade), grupo este que 

faz parte também do pedaço dos contempladores. Sobre o circuito, existem trechos específicos 

destes grupos, que incluem ainda o circuito dos consumidores, por serem protagonistas desta 

ação.  

O pedaço dos contempladores é o local para sentar com sombra e elementos 

contemplativos (natureza, pessoas, obras turísticas). Na Praça Lauro Müller, o parque infantil é 

o local que faz parte da mancha dos contempladores, que, mesmo sem crianças, permanecem 

para observar. Na fachada da biblioteca, existe um mural do artista Fritz Alt, o qual, em 

conjunto com o edifício, torna-se uma mancha de atividade turística, assim como o obelisco e 

o marco geodésico dentro do prédio. Na Praça Nereu Ramos, o destaque é o movimento no 

entorno comercial, pois existe um fluxo intenso de pessoas que circulam na praça e no entorno 

dela. O palco, quando sedia eventos, motiva a contemplação e também é parte da mancha deste 

grupo. Assim, o circuito dos contempladores inclui os elementos turísticos mencionados, a 
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natureza (com destaque para a Praça Lauro Müller, com árvores, vento e som de pássaros) e o 

movimento, encontrado com mais ênfase na Praça Nereu Ramos. 

O pedaço dos idosos/jogadores acontece somente na Praça Nereu Ramos e coincide 

com a mancha de mobiliário formada por mesas e bancos de concreto e pelo palco, dada a 

natureza do uso, que instiga a apropriação do espaço pelo grupo. O circuito dos 

idosos/jogadores permeia o Terminal Urbano (a maioria chega de ônibus, alguns de bicicleta 

ou a pé, mas poucos de carro). Outro local de circulação são os prédios bancários, para receber 

a aposentadoria ou pagar as contas (a direção deste serviço é indicada na figura 163). Dois 

locais da mancha comercial também foram indicados como uso frequente pelo grupo: a 

farmácia e a lanchonete (este último é o mais ocupado por eles, além da praça). 

O pedaço dos taxistas se apresenta apenas na Praça Nereu Ramos, em um pequeno 

trecho que inclui o mobiliário urbano: cabine de táxi (mancha pertencente aos taxistas), área de 

estacionamento deste grupo e calçada que confronta este último espaço. Este coletivo não 

costuma se locomover na área da praça — seu circuito se limita à lanchonete Mais Mais, local 

para alimentação e uso do banheiro. 

 

6.6.3 Diagnóstico do conjunto: relações sociais nas praças históricas 

 

Ao observar o conjunto de praças (figura 162 e figura 163 – os dois últimos 

mapeamentos já apresentados), nota-se que todas possuem vida, são ocupadas por pessoas. 

Mesmo que existam variações na quantidade de grupos urbanos que as vivenciam, ao “olhar de 

perto” o contexto vivido, os nanoterritórios revelam a importância das relações para a vida 

urbana. 

Na Praça Nereu Ramos, são vistas manchas de atividades comerciais quase envolvendo 

a praça e, como consequência, é a mais ativa entre as quatro estudadas. Esta permanência de 

pessoas se relaciona, em parte, às motivações comerciais. Mas não é somente atração, pois se 

destacam também os valores imateriais, as questões de relacionamento, como amizades 

(idosos/jogadores), de lazer contemplativo (quando artistas se apresentam) e/ou de assistência 

(apoio da igreja aos vulneráveis e a quem tem interesse em sua filosofia).  

O grupo urbano de idosos/jogadores, apesar de, em certa medida, apresentar-se 

conflituoso, leva ao local um dinamismo e um vínculo importante, o de “pertencimento” de 

seus integrantes, que veem no “lugar” suas raízes. Eles se encontram com frequência em seu 

nanoterritório, preocupam-se uns com os outros e enxergam como qualidade a presença mútua. 

Logo, não é possível negar que fazem parte da praça e expressam laços de amizades duráveis 
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ali. Estes mesmos idosos/jogadores se relacionam com o grupo dos taxistas. As motivações de 

ambos para estarem na praça são distintas, porém, ao se encontrarem, percebem possibilidades 

de discussões e de trocas de ideias, tanto em conversas do cotidiano quanto em questões 

políticas e sociais — o mais importante é o estabelecimento das conexões. 

A Praça Lauro Müller está muito próxima da Nereu Ramos e também é cercada de 

comércio, o que explica o fluxo de pessoas relacionado às atividades de consumo. Por abrigar 

a biblioteca em seu espaço físico, tem seus frequentadores como parte das pessoas que circula 

no local. Mas, como o número deles é reduzido, não se verificou a formação de território. Os 

destaques desta praça estão no grupo de famílias com crianças e no grupo dos vendedores 

ambulantes, ambos motivados a estarem no local pelos elementos de sua estrutura: para o 

primeiro, o parque, e para o segundo, a área de feira.  

As relações das famílias com crianças no parque se traduzem por conversas esporádicas, 

sem conexões fortes, mas são presença constante e possuem os mesmos anseios e valores 

(relacionados ao espaço), relatam as mesmas insatisfações quanto ao parque e à praça e agem 

como grupo coeso nas ações de proteção às crianças, com uma família auxiliando a outra 

quando há necessidade.  

Já os vendedores ambulantes, com ênfase para os feirantes, estão no local motivados 

pelo trabalho que exercem, mas agem como grupo com laços fortes de amizade. Eles se 

protegem nas relações sociais da praça e são engajados na solicitação de demandas ao governo 

em prol do espaço. Ali também há relações esporádicas, com pessoas de passagem que param 

no local, fazem suas compras e trocam informações, conversas e, por vezes, também uma 

amizade com os frequentadores assíduos. 

Nas relações da Praça da Bandeira, observa-se a interferência na ligação direta com o 

Terminal Urbano, que faz dela um corredor de passagem, e por abrigar locais de assento, 

promovendo a permanência. Foi verificado que, nesta praça, o pipoqueiro se destaca nas 

conexões sociais. Ele está há décadas no local, conhece muito do espaço e se relaciona com as 

pessoas que circulam por ali. Alguns que entram ou saem do terminal, inclusive, ele 

cumprimenta e pergunta sobre questões particulares. Já os que permanecem ele conhece pelo 

nome. Por ser uma pessoa carismática, faz amizades e tem relações fortes no local. Além disso, 

ele instiga quem está de passagem a parar e usufruir de seu produto (a pipoca) na área da praça. 

O pipoqueiro faz parte do grupo de vendedores ambulantes, formado por outros que aproveitam 

o fluxo de entrada e saída do terminal para comercializar seus produtos. Todos têm seus lugares 

fixos (mesmo sem autorização do governo), muito próximos uns aos outros, o que aumenta as 

possibilidades de interações. 
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Ainda na Praça Dario Salles, tem-se os grupos de profissionais do sexo, dos dependentes 

químicos e das pessoas em situação de rua, os quais também vivenciam o local, pois têm seus 

territórios móveis e transitam entre eles. Todos possuem alta permanência nas praças, sendo 

elas seus locais de sobrevivência, onde têm laços de amizades e encontram possibilidades de 

alimentação e práticas de lazer. 

O grupo de profissionais do sexo é formado por poucas mulheres, que têm seu território 

bem demarcado. Entre elas há relação de respeito, contudo, também existem discussões de 

concorrência. As relações deste grupo são mais fortes com o coletivo de pessoas em situação 

de rua, as quais têm amizades consolidadas e cuidam umas das outras. O grupo dos dependentes 

químicos é acolhido por todos, pois, quando há necessidade, são seus pares e grupos próximos 

que buscam ajuda. Porém, dadas as situações conflitantes às quais se expõem, também são os 

que prejudicam as relações sociais dentro de seu próprio grupo e no espaço, gerando 

insegurança aos demais (quando sob efeito de entorpecentes) e precisando de auxílio externo, 

já que sua doença não lhes permite controle.  

Nestas discussões sobre as pessoas, fica evidente que a vida acontece na praça. Neste 

conjunto paradigmático e histórico, identifica-se a presença de grupos urbanos, ou seja, a 

reunião de pessoas com preceitos, crenças e inclinações heterogêneas. Os diferentes 

compartilham o espaço e estabelecem pactos, que são regras sociais para uma convivência 

pacífica (perpetuada por quase todos). Com isso, os diferentes grupos se permitem trocas, 

conversas e olhares, possibilidades de interações democráticas.  
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7 O VÍNCULO URBANO: PERCEPÇÕES DAS PESSOAS E DO LUGAR NAS PRAÇAS  

 

Na discussão sobre o percebido, a atmosfera do ambiente se revela com a conexão entre 

o construído e o vivido. Assim, no capítulo 5, foi destacado um olhar ao que está concebido no 

momento em cada praça e, no capítulo 6, foram apresentados os grupos presentes em cada uma 

delas e como eles se relacionam com o lugar e entre si, o que a teoria chama de vivido. Agora, 

neste capítulo, é feito o entrelaçamento entre estas informações através do olhar dos usuários, 

com suas percepções sobre os elementos edificados e ações expressas no conjunto de praças — 

o percebido. Para isso, são propostas três divisões: inicia-se com um olhar distanciado 

(questionários) e a percepção dos joinvilenses sobre o lazer na cidade, as praças, o uso, o 

construído, as relações sociais e as memórias; na sequência, tem-se um olhar aproximado 

(entrevistas), com uma análise descritiva de quem vivencia a praça e, novamente, são 

verificados o uso, o construído, as relações sociais e as memórias; e, depois, a discussão recebe 

um contexto ainda mais aproximado, descrevendo as práticas espaciais, um cenário do 

percebido que requer o entrelaçamento entre as análises do vivido e do concebido e as 

percepções dos usuários. 

 

7.1 AS PRAÇAS E OS CIDADÃOS JOINVILENSES: PERCEPÇÕES 
 

 A cidade é o habitat do ser humano que, ao viver nela, encontra-se inserido no contexto 

do que se constrói e foi construído ao longo do tempo por inúmeros agentes. O cidadão tem 

direito à cidade, aos espaços de lazer, às suas praças, parques e ruas, mas nem sempre os 

desenhos urbanos e as ações correspondem às necessidades e expectativas deste usuário.  

 Assim, com o propósito de diagnosticar as percepções dos cidadãos da cidade de 

Joinville sobre seus espaços de lazer e suas praças históricas do Centro, foi aplicado um 

questionário. A coleta de dados aconteceu entre 21 de outubro e 21 de novembro de 2020 (30 

dias) e contou com 562 respostas. De acordo com o cálculo amostral, tem-se um nível de 

confiabilidade de 95% e margem de erro de 4,3%65, apesar da distribuição dos formulários não 

ter sido heterogênea em razão das limitações da pesquisa. Os questionários foram enviados pela 

internet, encaminhados a grupos de perfis diversos por meio de aplicativo e rede social. Assim, 

para responder, era necessário ter internet e um dispositivo eletrônico (computador, tablet ou 

celular), o que excluiu uma parte dos joinvilenses, que não possui tais recursos. 

 
65 Utiliza-se para este cálculo uma estimativa de 600 mil habitantes na cidade de Joinville/SC, previsão para 
2025 conforme dados do IBGE (2010). 
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O roteiro do questionário foi construído na plataforma on-line de livre acesso 

Formulários Google66, com um total de 35 questões: cinco perguntas abertas e as demais 

fechadas. Neste último grupo de questões foi incluso um campo para adição de observações, 

permitindo que os entrevistados acrescentassem comentários caso os itens propostos não 

fossem suficientes (estes dados foram tratados durante a análise descritiva e, quando necessário, 

foram adicionados ao conjunto de opções resultantes).  

O questionário foi feito por meio de um link on-line e se buscou distribui-lo de forma a 

abranger variados perfis (somente usuários da cidade, mesmo não sendo moradores locais). Ao 

abrir o conteúdo, o destinatário acessava uma carta convite e o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. Caso selecionasse a opção de aceite, seguia para responder e, caso declinasse, o 

link era fechado (apenas uma pessoa recusou). 

O roteiro foi organizado em oito seções: 1) introdução (carta convite, termo e aceite); 

2) perfil; 3) o espaço de lazer na cidade de Joinville; 4) a área central da cidade de Joinville; 5) 

as praças da área central; 6) percepção dos usuários da praça (que só foi respondida por quem 

selecionou, na seção anterior, que caminha e/ou já caminhou em uma das praças deste estudo; 

em caso negativo, o respondente era direcionado para a seção seguinte); 7) memórias; 8) a 

pandemia - Covid-19 e os espaços público de lazer67.  

 

7.1.1 O perfil dos participantes do questionário  
 

 No anseio de uma comunicação elucidativa, as informações são apresentadas em 

formato de infográfico, com a compilação dos dados estatísticos extraídos da aplicação do 

questionário. Os esclarecimentos sobre o perfil são exibidos na figura 164: 

 

 

 

 

 

 
 

 
66 A plataforma Formulários Google é de livre acesso. Após a coleta de dados, permite extrair uma planilha do 
tipo Excel com todos os dados coletados e, assim, tratar as informações conforme a necessidade. Link de acesso à 
plataforma: https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/. Acesso em 5 de maio de 2020. 
67 Sobre a seção oito, a pandemia - Covid-19 e os espaços público de lazer, os dados não são trabalhados nesta 
pesquisa. Na ocasião da elaboração do roteiro, este item foi adicionado em razão do momento vivido no período 
de coleta de dados, contudo, o tempo limitado não permitiu inclui-lo no corpo de desenvolvimento. Ele será 
comentado em linhas gerais na conclusão. 



320 
 

Figura 164 – Infográfico do perfil dos cidadãos joinvilenses entrevistados - grupo de 562 pessoas 

 
Fonte: Produzido pela autora com base no questionário aplicado aos cidadãos joinvilenses entre 21 de outubro e 

21 de novembro de 2020 - produzido em Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

Em relação à faixa etária, tem-se como destaque o público adulto, 55,5% dos 

respondentes, e, na sequência, os jovens, 31,5% dos participantes. Os mais experientes, acima 

de 60 anos, são 9,5%. Quanto ao gênero, 66% são mulheres e 34% são homens, o que pode 

demonstrar que o público feminino tem mais aceitação em responder pesquisas, já que os dois 

gêneros são equilibrados na cidade (IBGE, 2010).  

Sobre a ocupação, 41% possuem trabalho formal e 17% não têm renda (desempregados, 

estudantes e do lar). Para corroborar com o entendimento da variedade de perfis respondentes, 

foi feita uma pergunta aberta acerca da atuação profissional, chegando-se a arquitetos e 

urbanistas, professores de todos os níveis, engenheiros das mais diversas áreas, trabalhadores 

da área da saúde (enfermagem, farmácia e medicina), operadores, atendentes, entre outros. 

Observa-se que, na compilação de dados, foram agrupadas algumas atividades, por exemplo: 
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em “esteticista”, também há cabelereiro, maquiador e manicure; e em empregada doméstica, o 

serviço de diarista.  

Outro dado considerado importante para traçar o perfil dos respondentes foi o 

econômico. Entre eles, 32,9% recebem na faixa de quatro a dez salários mínimos, o que reflete 

também no número de profissionais arquitetos e urbanistas, professores (universitários em 

maior número), engenheiros, gerentes, empresários e administradores. Entretanto, corrobora 

com a realidade financeira local, em que mais de 50% são pessoas que recebem até quatro 

salários mínimos e, deste total, 20% têm mais carência financeira, pois inclui aqueles sem 

remuneração.  

Por fim, para o entendimento da distribuição geográfica dos respondentes, questionou-

se sobre o bairro em uma pergunta fechada, na qual foram disponibilizados os 42 existentes em 

Joinville. No resultado, alguns bairros se destacaram com um maior número de respondentes, 

contudo, o cenário é considerado equilibrado por apresentar respostas de 38 localidades, ou 

seja, uma cobertura de 90% dos bairros.  

 

7.1.2 A percepção sobre o lazer joinvilense  
 

O lazer joinvilense foi questionado com base em três perspectivas (figura 165): a 

primeira, quanto ao uso dos locais públicos ao ar livre; a segunda, em relação aos locais 

privados ao ar livre, ou seja, que exigem pagamento para utilização ou participação de algum 

grupo específico, como associações e recreativas de empresas; e a terceira sobre os locais 

fechados, que se refletem em espaços que se requer recursos financeiros para seu uso. Ao 

observar a porcentagem de quem não os utiliza nos três casos, nota-se que os locais fechados 

têm baixa rejeição, com apenas 4%, enquanto dos locais ao ar livre, aqueles considerados 

privados têm a maior abstenção, com 27,9%.  
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Figura 165 – O lazer dos cidadãos joinvilenses - o lazer em área livre pública e privada e o lazer privado em 
ambiente fechado 

 
Fonte: Produzido pela autora com base no questionário aplicado aos 562 cidadãos joinvilenses entre 21 de 

outubro de 21 de novembro de 2020 - produzido em Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 

 

 Para um entendimento da perspectiva ao ar livre pública, observa-se uma inclinação por 

parques. Joinville conta com o Parque Zoobotânico, o Parque da Expoville, o Parque Caieira, o 

Parque Morro do Finder, o Parque das Águas, o Parque Porta do Mar e outros, totalizando 13. 

Também se percebe uma preferência pelo Mirante da cidade, local que permite exercício físico 

e contemplação, além de estar conectado ao Parque Zoobotânico (área aberta com exposição de 

animais em habitats controlados, mas em meio à natureza). Neste conjunto, são apresentadas as 

praças públicas, pelas quais se identifica uma baixa preferência, com apenas 12%. Esta 

informação expõe a questão do pouco uso das praças, tendo em vista que elas são distribuídas 

nos bairros, ou seja, são mais disponíveis que os parques, que têm limitação em quantidade e 

abrangência —mesmo assim, não são a preferência dos usuários. O que permite retomar a 

discussão da individualidade, pois a praça é local de encontro com o outro, que com sua menor 

dimensão se diferencia do parque, este último restringe o contato, quer dizer, reduz as 

possibilidades de conexões com o diferente. 

 Sobre os espaços ao ar livre privados, o destaque fica com os parques e as chácaras, 

opção de 20,5% dos respondentes desta pesquisa, o que reflete a presença de um turismo eco-

rural em Joinville, consolidado com 7468 locais, incluindo um considerável número de 

propriedades familiares que fazem parte do circuito. Também nesta perspectiva existem as 

recreativas de empresas69 da cidade, cujo uso está atrelado a ser trabalhador delas, resultando, 

 
68 SEPUD. Joinville em dados. Prefeitura Municipal de Joinville. Joinville, 2020, 104 páginas.  
69 As recreativas de empresas são espaços dotados de infraestrutura de lazer, como parque infantil, restaurante, 
quadras poliesportivas, entre outros. São espaços regulamentados pelas empresas para uso de seus funcionários. 
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assim, na baixa adesão, de apenas 14,5% dos respondentes. Há ainda 8,5% que utilizam as 

associações esportivas, das quais algumas são relacionadas a empresas e agremiações, como 

religiosas e de ensino (sem desconsiderar o grande número de instalações privadas). 

 Na terceira perspectiva, tem-se as áreas de lazer fechadas, com destaque para a 

alimentação como opção de descontração, de 31,1% dos participantes, e, na sequência, os 

shoppings, de 30%. As atividades culturais tiveram baixa representatividade, desta forma, 

foram agrupadas como ‘outros’, apesar de estarem nas opções de respostas da seguinte forma: 

teatro (1,5%); museu (1,4%); centro de exposição (1%); biblioteca (0,6%); e galeria de arte 

(0,5%). Estes resultados demonstram baixa preferência por atividades culturais. 

 

7.1.3 As relações do Centro na percepção do joinvilense  

 

 Sobre o Centro, esta pesquisa almeja compreender o que leva o joinvilense entrevistado 

a ir até o local e como ele se locomove até lá (figura 166). A discussão volta a reforçar o que 

foi exposto no lazer, com uma tendência às questões de consumo, de 27,6% dos respondentes. 

Contudo, as atividades de serviços, como de saúde e administrativos, também são 

representativas, acumulando 35,9%. As questões de lazer, como a contemplação e o encontro 

de amigos, somadas, alcançam 7,7% dos entrevistados, o que não deixa de ser um número 

positivo, tendo em vista que o questionário solicitava a seleção apenas da atividade principal 

— assim, não se exclui a possibilidade de uma pessoa ir até o Centro para fazer uma atividade 

e fazer também outra, como será compreendido na sequência, em um olhar aproximado, nas 

entrevistas feitas diretamente com quem está nas praças.  
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Figura 166 – A relação com o bairro Centro na percepção do joinvilense  

 
Fonte: Produzido pela autora com base no questionário aplicado aos 562 cidadãos joinvilenses entre 21 de 

outubro e 21 de novembro de 2020 - produzido em Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

Na questão de locomoção, 63,4% se deslocam de automóvel particular e apenas 11,7% 

utilizam o ônibus, resultado que contrasta com o levantamento de campo realizado com quem 

está na praça. Aqui, chama atenção o reduzido número de pessoas que utilizam modais de 

energia limpa, como as que vão a pé (9,1%) e de bicicleta (1,8%), e a ausência de usuários de 

patinete e skate, todavia, isso reflete o que está disponível no construído, que não facilita estas 

práticas, como o fato de haver escassas ciclovias, ou ainda a ausência de pista de skate70.  

Outro dado relevante são os 10,3% que descrevem não ir ao bairro Centro, contudo 

quando perguntados como costumam se locomover até o local, apenas 3,6% relatam não ir. A 

diferença se dá pelo fato de um maior número de pessoas se locomover até o Centro e passar 

por ele, mas não necessariamente parar. 

 

 

 

 
70 O skate era utilizado no bairro Centro e nas praças, contudo ocasionavam problemas de depredação nos 
mobiliários em razão de algumas manobras. Com a criação das pistas de skate nos bairros a circulação de skatistas 
utilizando o equipamento nas praças foi proibido, com fiscalização e abordagens policiais (esta informação foi 
coletada nas entrevistas com os usuários das praças, inclui-se neste grupo o skatista). 
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7.1.4 As percepções sobre as praças do Centro na perspectiva do joinvilense 
  

 Para um olhar sobre as praças presentes no Centro, foram questionadas as percepções 

de quem as frequenta, perguntando como a segurança é percebida e, somente depois, foi 

identificado se o respondente utiliza uma das quatro praças deste estudo (figura 167). Esta 

perspectiva permitiu que mesmo aqueles que circulam apenas de carro ou nas calçadas do 

entorno imediato delas também pudessem responder. 

 
Figura 167 – A percepção sobre as praças do bairro Centro na perspectiva do cidadão joinvilense  

 
Fonte: Produzido pela autora com base no questionário aplicado aos 562 cidadãos joinvilenses entre 21 de 

outubro e 21 de novembro de 2020 - produzido em Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

Na opinião dos respondentes, os frequentadores das praças são as pessoas em situação 

de rua (22,1%) e, na sequência, os trabalhadores locais (18%) e os jogadores (16,2%) — que se 

encontram somente na Praça Nereu Ramos. Este resultado é semelhante ao que se presenciou 

no campo, pois nas Praças da Bandeira, Nereu Ramos e Lauro Müller, as duas opções mais bem 

colocadas foram vistas nos espaços.  

Em relação aos menos citados, têm-se os traficantes, com 2,4%, que também foram 

identificados nas pesquisas de campo, contudo, são agentes que se camuflam e não são de fácil 
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reconhecimento por parte do público em geral, sendo preciso vivenciar a praça para ter este tipo 

de compreensão. Os skatistas foram citados por 0,4% dos participantes — eles já foram 

presença marcante, mas se ausentaram após a proibição de utilizar as praças como base de 

manobras, pois estavam depredando os equipamentos e mobiliários, assim, foram inseridos na 

cidade alguns pontos com pistas de skate, o que fez este grupo migrar e, agora, apenas circula 

nas praças. 

 Na discussão da próxima questão, a segurança contra o crime, o que se encontra é a 

sensação de insegurança, relatada por 64,4% dos respondentes. Na compilação de dados, 

observou-se um grande número de pessoas que apontaram nas observações uma condição 

distinta vivenciada na praça dependendo do período:  
“Segura de dia e insegura à noite”; ou ainda, “Moro exatamente ao lado da 
praça Nereu Ramos, no edifício Manchester, e tenho a impressão de que ela 
é bem segura durante o dia e insegura à noite. Principalmente pelo número 
de pessoas, já que durante o dia ela está sempre com muita gente e à noite 
costuma ter moradores de rua e usuários de drogas”.  
 

Assim, adicionou-se o item ‘segura de dia e insegura à noite’ para pontuar as respostas 

com considerações similares. Provavelmente, se fosse uma opção inicial, este número seria 

maior que o da opção insegura. 

 Na última indagação, referente ao conhecimento empírico das praças objeto deste 

estudo, a pergunta interrogava se o participante já caminhou em uma delas (no questionamento, 

foram adicionados um mapeamento e a foto de cada praça). Neste coletivo, incluem-se as 

pessoas de passagem e as que permanecem, com ambas vivenciando o ambiente. O resultado 

apontou 11% que circulam pelas praças objeto deste estudo, para os quais a seção seis do 

questionário foi aberta, que trata sobre o uso, o construído e as relações nas praças (discussão 

presente nos próximos tópicos) — os demais respondentes foram dirigidos para a seção sete.  

 

7.1.5 O complexo de praças histórico e o uso na perspectiva do joinvilense 
 

 Na síntese sobre o uso das praças, verificou-se quais são as mais utilizadas, quais são as 

motivações para permanecer nelas e as questões de frequência aos locais, com o período 

predominante (figura 168). 

Os resultados indicam a Praça Nereu Ramos como a mais utilizada entre as quatro, com 

59,3% do total, o que corrobora com o já exposto na análise do concebido e do vivido e tem 

relação com as atividades disponíveis, com o entorno de predominância comercial e as relações 

sociais (além de outras questões em discussão nesta tese). Na sequência, a praça identificada 
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com maior usabilidade foi a da Bandeira com 31,1%, o que se explica pela ligação ao Terminal 

Urbano, refletindo o fluxo de pessoas que nela circula. 

A Praça Lauro Müller ficou com 20,6% da representatividade, um número baixo, tendo 

em vista ser o local que abriga a Biblioteca Municipal, o parque infantil e a feira e tem relações 

próximas com uma rua comercial. Entretanto, o destaque negativo fica com a Praça Dario 

Salles, citada por apenas 4% dos respondentes, um índice que se assemelha, em proporção, ao 

obtido nas entrevistas da pesquisa de campo (8% do total). 

 
Figura 168 – O uso das praças na percepção do cidadão joinvilense  

 
Fonte: Produzido pela autora com base no questionário aplicado aos 562 cidadãos joinvilenses entre 21 de 

outubro e 21 de novembro de 2020 - produzido em Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

 Das motivações para utilizar as praças, a maioria apontou ser apenas para passagem, 

com 38% dos entrevistados. Daqueles que permanecem, 13% têm preferência pelas atividades 

efêmeras (shows, danças, discursos, músicas, entre outros). Instigados a ficar em razão das 

árvores e suas sombras somam 12%; pela disponibilidade de assento, 9%; e pela função de local 

de espera, 7% — estes três índices são correlatos por apresentarem usos sincrônicos (sombra, 

assento e espera). Tais resultados refletem as disponibilidades do construído, já que as quatro 

praças têm predomínio de elementos para contemplação, uma vez que todas têm bancos, sombra 

e poucos equipamentos de lazer para instigar outras atividades.  

 A frequência de uso das praças também foi baixa entre os respondentes, com destaque 

para o uso semestral, para 29,1%, e anual, para 22,2%. Sobre o uso mensal, de 27,9%, este 
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grupo corrobora com a pesquisa de campo, em que uma parcela dos usuários das praças é 

composta por pessoas que vão ao Centro mensalmente para receber seus rendimentos 

(aposentadoria ou outros) e, por conseguinte, pagar suas contas, fazer compras no comércio 

local e utilizar a praça como apoio para espera, descanso e contemplação. 

  Os usuários de maior frequência representam apenas 20,8% — entre eles, quem usa a 

praça quinzenalmente, semanalmente e diariamente, sendo este último apenas 3% do total. 

 Sobre o período de uso, destaca-se o diurno, com 43%. Os que ficam somente pela 

manhã somam 14,8% e os que ficam somente na parte da tarde, 29,9%. Quanto à dinâmica das 

praças, como se evidenciou no vivido, é no período da tarde que se vê um maior número de 

dependentes químicos, pois no período matutino eles estão dormindo (compreensões da 

pesquisa de campo in loco). Em relação ao período noturno, apenas 4,2% vivenciam as praças 

e 8% vivenciam nos três períodos, efeito do clima de insegurança que se instala no 

esvaziamento noturno, como reforça a seguinte fala: “Raramente tenho ido ao centro, vou para 

algumas necessidades de comércio. E gosto de ir a passeio, porém atualmente a situação está 

complicada, fui levar minha namorada para conhecer a cidade, pois ela era nova aqui e não 

deu para permanecer nas praças e na rua das Palmeiras, por conta da bandidagem. O centro 

morre a noite” (relato 1). Este depoimento dá voz ao exposto e representa a sensação descrita 

por muitos dos respondentes. 

 

7.1.6 O complexo de praças histórico e o construído na perspectiva do joinvilense 
 

 Dos elementos construídos, optou-se por questionar aos usuários quanto aos 

mobiliários, tendo em vista serem os elementos de ligação direta com quem vivencia uma praça. 

Entre eles estão o banco, a mesa, a lixeira, a luminária, os brinquedos e outros. As abordagens 

foram cinco: conforto, funções, disponibilidade, estética e manutenção (figura 169). 
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Figura 169 – O mobiliário concebido nas praças na percepção do cidadão joinvilense  

 
Fonte: Produzido pela autora com base no questionário aplicado aos 562 cidadãos joinvilenses entre 21 de 

outubro e 21 de novembro de 2020 - produzido em Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 

 

 No quesito conforto, 16,8% consideram adequado, embora a maioria tenha optado por 

parcialmente adequado, com 48,5% — ambos não refletem a realidade identificada no estudo 

do concebido, pois são mobiliários sem um desenho universal que atenda à diversidade de perfis 

presentes nas praças ou mesmo os elementos mínimos de ergonomia, como encosto nos bancos 

de concreto.  

Sobre as funções, a avaliação é semelhante: 22,2% as consideram adequadas e 49,1%, 

parcialmente adequadas. Neste item, compreende-se uma baixa expectativa do usuário, que 

espera ter nas praças apenas um local para sentar, com sombra e lixeira por perto, sentindo-se, 

assim, atendido. 

No que diz respeito à disponibilidade, o assento e as lixeiras são dois itens básicos para 

o funcionamento de uma praça e se apresentam limitados (apesar da quantidade ser diferente 

entre praças). Considera-se que, em razão disso, a avaliação, para a maioria, é inadequada, com 

47,3%, apesar de 15% a considerarem adequada. Estas percepções de demanda também podem 

sofrer variações dependendo do dia e do período frequentado pelo usuário. 

 As questões de estética e manutenção, no caso das praças da área central, estão atreladas, 

tendo em vista a carência de preservação e de bancos, mesas e monumentos que se apresentam 
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sujos e danificados71. Com isso, a estética também foi influenciada. Logo, o resultado se 

expressou coerente com a realidade vivenciada, em que 57,3% consideram a estética 

inadequada e 58,3% apontam a manutenção inadequada. Os usuários que acham excelente são 

bem poucos, abaixo de 2% para ambos os quesitos, e os que têm a percepção de adequada, tem-

se um maior número para estética, 10%, e para manutenção, 8,2%. Tais dados corroboram com 

o exposto, em que a ausência de manutenção tem reflexos na percepção da estética. 

 

7.1.7 As relações sociais no complexo de praças histórico na perspectiva dos joinvilenses 

 

 Em um contexto das relações vivenciadas pelos usuários das praças, questionou-se 

sobre com quem os respondentes costumam interagir (figura 170). Chama atenção que grande 

parte identificou não ter relações (40%), contudo, retoma-se a síntese apresentada no item 7.1.5 

sobre ‘o uso’ e, neste quesito, 38% revelam usar as praças somente para passagem. Assim, 

compreende-se uma conexão entre os fatos: em parte, as pessoas que não se relacionam fazem 

isso porque também não permanecem. Todavia, existe uma parcela deste grupo que, por se 

considerar de passagem, até senta na praça para um descanso ou uma espera e, por isso, não se 

relaciona por ser um curto período de uso. 

 Acerca de quem se relaciona, a maior interação é com o grupo familiar (20%) e, na 

sequência, com os comerciantes locais (14%). Sobre este resultado, apesar de um número maior 

de relações com famílias, este é um grupo que não está com frequência nas praças (a mesma 

família), ou seja, não cria vínculos permanentes, diferentemente do que ocorre com os 

comerciantes locais, que estão todos os dias se relacionando com quem passa ou permanece ali 

— além de ser um grupo sociável, também faz isso por ser parte do sucesso de seu negócio. 

Ainda sobre as famílias, existem exceções entre os usuários da Praça Lauro Müller, que criam 

laços em razão de uma maior frequência no parque infantil (com destaque os moradores do 

entorno). 

Outras relações também se apresentaram, mas o que chama atenção são os 3% de 

interações com as pessoas em situação de rua. São pessoas que sofrem com a rejeição, e o fato 

de aparecerem como as relações de alguns acende uma esperança quanto ao acolhimento social. 

Contudo, é um número baixo, que se imagina decorrer do fato de algumas pessoas em situação 

 
71 A avaliação é decorrente do período de coleta de dados, que compreende os meses de outubro e novembro de 
2020. No ano de 2021, algumas melhorias passaram a surgir gradativamente, em razão do novo governo e as 
promessas de uma atenção para as praças do Centro da cidade — ações ainda paliativas, mas que, de imediato, já 
podem ter efeito estético na percepção do usuário. 
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de rua serem também dependentes químicas, gerando certos incômodos quando sob efeito de 

entorpecentes.  

 
 Figura 170– Relações dos usuários das praças - percepção do cidadão joinvilense  

 
 Fonte: Produzido pela autora com base no questionário aplicado aos 562 cidadãos joinvilenses entre 21 de 

outubro e 21 de novembro de 2020 - produzido em Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 

 

 Sobre as interações, novamente o destaque fica com aqueles que não as têm (34,8%), 

abordagem também presente na questão de antes e que, em números, é semelhante aos 

anteriores e revela as pessoas que estão somente de passagem e não estabelecem vínculos no 

local. Concentra-se aqui nas relações positivas e negativas, as quais se evidenciam por maior 

número de pessoas com interações agradáveis (30,5%), que descrevem cumprimentar, acenar 

e/ou conhecer, e 16,9% são vínculos mais fortes, descritos como amizade. Mesmo os aspectos 

negativos (13,4%) são toleráveis, pois apenas 4,3%, de fato, sentem-se incomodados nas 

vivências das praças — resultado positivo que ajuda a evidenciar as boas conexões nos 

ambientes. 

 No que tange às experiências negativas, optou-se por questionar se os participantes já 

presenciaram algum desentendimento nas praças, sobretudo para compreender os níveis das 

relações negativas. Sobre isso, 27,5% relatam ter presenciado desentendimentos no local. Como 

havia um campo para depoimentos, foram coletados 125 relatos no total, pois alguns 

respondentes adicionaram mais de uma situação. Para um entendimento geral sobre as falas, 

foram organizadas as categorias que podem ser identificadas na figura 171.  
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Figura 171 – Desdobramentos dos relatos sobre os desentendimentos nas praças - percepção do cidadão 
joinvilense (parcela respondente) 

 
Fonte: Produzido pela autora com base no questionário aplicado aos 562 cidadãos joinvilenses entre 21 de 

outubro e 22 de novembro de 2020 - produzido em Excel 2021 para Mac. 
 

Sobre as discussões verbais, elas apareceram em 40% das respostas, com muitos casos 

envolvendo dependentes químicos, traficantes, briga de casais e intervenções policiais, como 

se confirma nos seguintes relatos: “[Um] usuário veio gritando falar comigo perguntando o 

que achava de assuntos que eu nem sabia [...]” (relato 1); “Discussão com viciados que queria 

receber esmola a qualquer custo” (relato 2); “Já vi algumas vezes policiais enquadrando 

homens e revistando-os atrás de drogas, na praça Lauro Müller” (relato 3); “Argumentação 

sobre direito de ocupação de determinado lugar, entre moradores de rua” (relato 4). 

O segundo motivo que ficou evidente foram brigas físicas (36%), violência corporal. 

Em duas falas, inclusive, foi citada a presença de arma branca: “Briga entre moradores de rua 

com armas brancas (faca), e tráfico de drogas a luz do dia. Os dois aconteceram na Nereu 

Ramos, mas na praça da Bandeira o tráfico também acontece” (relato 1); “Praça Nereu Ramos 

no Festival de dança, homem drogado ameaçou dançarinos com um pedaço de madeira após 

incomodar uma bailarina que estava com o namorado” (relato 2); “[...] Mulher agredida pelo 

marido na minha frente” (relato 3); “[...] Nesta segunda-feira (19/10), ouvi uns gritos vindos 

da Rua São Joaquim (a outra rua que dá acesso à praça Nereu Ramos) e, quando olhei pra 

janela, 2 homens e uma mulher agredindo um morador de rua, inclusive no chão. Isso 

aconteceu em frente à praça, na entrada de um estacionamento. Os funcionários interviram 

(mas não muito)” (relato 4). 

 O terceiro item abordado foram os furtos, que aparecem em 13% dos relatos, como 

indicam alguns deles: “Praça Nereu Ramos, já vi roubo de bicicleta” (relato 1); “Furto de 

bolsa, e uma outra ocasião vi briga entre homens” (relato 2). O quarto elemento apontado 

foram os “surtos psicóticos” de dependentes químicos, os quais representam 8% dos relatos. 

Por fim, mas não menos relevante, foram apontados problemas com a polícia em ocasião de 
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manifestações (3%). Destaca-se aqui o recorte de uma das falas: “[...] Nas manifestações do 

passe livre, por muitos anos o efetivo chamado tinha quase a mesma proporção que 

manifestantes, e muitas vezes armados, intimidavam os manifestantes [...].” (relato 1). 

 Após o exposto, é preciso evidenciar que os relatos acima representam uma parcela de 

apenas 27,5% dos entrevistados que “circulam nas praças” (11% do total), sendo que não foram 

questionados quanto ao período destas ocorrências, o que pode gerar uma falsa interpretação de 

locais demasiados inseguros em qualquer tempo.  

Mesmo neste contexto, são fontes de evidência que devem ser analisadas. As relações 

sociais vivenciadas nas praças foram discutidas no capítulo 6, sobre o vivido, e foram feitas 

com base nas entrevistas com os usuários que se encontravam nas praças durante a pesquisa de 

campo, além das observações diretas e indiretas. Contudo, após estas explanações de uma outra 

fonte de evidência, observam-se as conexões que corroboram para reforçar a interpretação dos 

fatos. As relações nas praças da área central da cidade de Joinville possuem problemas no que 

tange à segurança contra o crime, observados pelos usuários como resultado da ausência de um 

policiamento mais presente dentro dos locais. Todavia, as relações positivas existem e são 

apresentadas como elemento motivador da permanência, como vínculo existente no espaço 

urbano.  

 

7.1.8 As memórias sobre o complexo histórico de praças da área central de Joinville 
 

 Nesta seção, volta-se a contar com a colaboração dos 562 respondentes, que foram 

questionados sobre as memórias antigas de cinco anos ou mais. Antes, retoma-se a teoria, no 

intuito de reforçar que existem diferenças entre a memória e a história: a primeira é carregada 

de percepções individuais, enquanto a segunda se trata de um descritivo de fatos. Assim, 

apresenta-se a memória dos joinvilenses entrevistados com suas particularidades perceptivas, 

que por vezes retratam uma realidade tal qual ocorreu e, por vezes, distorcida. 

Neste sentido, 51,8% relataram ter estas recordações e fizeram seus breves descritivos, 

totalizando 264 narrativas — algumas falaram de forma abrangente sobre o conjunto de praças 

e outras fizeram mais de um descritivo, com relatos parciais sobre cada uma delas. Para 

encontrar um padrão nas falas e fazer a síntese, os relatos foram segmentados por praça e de 

forma geral, somando 304 depoimentos (figura 172). Destes dados, chama atenção a 

distribuição: a Dario Salles é hoje a praça menos ativa, mas, nesta perspectiva de um olhar para 

o passado, foi a mais lembrada pelos joinvilenses, com 75 relatos positivos. Outra situação que 

merece destaque é relacionada à Praça Lauro Müller: sendo ela a mais antiga da cidade e 
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abrigando um importante equipamento, que é a Biblioteca Municipal, está pouco presente nas 

recordações dos citadinos, com apenas 25 relatos, entre os quais alguns dizem não considerá-la 

importante. 

 
Figura 172 – A distribuição dos relatos por praça 

  
Fonte: Produzido pela autora com base no questionário aplicado aos 562 cidadãos joinvilenses entre 21 de 

outubro e 21 de novembro de 2021 - produzido em Excel 2021 para Mac. 
 

 Após a leitura minuciosa e com o intuito de extrair informações recorrentes destas 

memórias, criou-se um quadro com alguns apontamentos, entre eles: o nome dado a cada praça; 

lembranças recorrentes do construído; relatos sobre as atividades; e algumas falas recorrentes 

(figura 173).  
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Figura 173 – Síntese das principais memórias relatadas sobre as praças 

 
Fonte: Produzido pela autora com base no questionário aplicado aos 562 cidadãos joinvilenses entre 21 de 

outubro de 21 de novembro de 2020 - produzido em Excel 2021 para Mac. 
 

A denominação de cada praça foi uma questão aventada. Duas delas são lembradas pelo 

nome oficial, a da Bandeira e a Nereu Ramos, contudo esta última foi chamada, em alguns 

momentos, de “praça da rua do Príncipe”. A Dario Salles foi chamada de “praça das Águas”, 

mas este nome não se refere mais ao que nela está construído. Em relação à Lauro Müller, 

surgiu o nome “praça da Biblioteca”, em referência ao equipamento que abriga. Na análise do 

concebido, verificou-se a ausência de identificações sobre o nome das praças em seus espaços 

físicos, fato que deve corroborar para estes epítetos, mas não somente isso, pois a Praça da 

Bandeira também não possui identificação, porém, seu nome foi lembrado. Nesta última praça, 

inclusive, observa-se um nome simples e uma identificação visual com os elementos que a 

compõem (as bandeiras). 

As mudanças que cada praça sofreu na lógica espaço-tempo trouxeram alterações no 

construído que, muitas vezes, incluiu a retirada de elementos identitários, os quais se revelaram 

nas recordações sobre os locais. Na Praça da Bandeira, as recordações fazem referência à Praça 

Dario Salles, como se fossem uma só — e em seu início, de fato, eram a mesma praça, contudo, 

desde 1971, estão separadas, mas apenas pelo nome, pois a via que as separa sempre existiu. 

Nas falas também foi citado o espelho d’água e o chafariz (da intervenção de 1988, quando o 

local já era Praça Dario Salles há quase duas décadas) e houve lembranças sobre o Monumento 
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ao Imigrante em seu antigo estado de conservação, “sempre limpo”, além das ligações com o 

Terminal Urbano. “Praça da Bandeira: eu usava o transporte público, via os monumentos 

intactos e conservados, sem morador de ruas e drogados” (relato 1).   

Ainda sobre a Praça Dario Salles, os espelhos d’água (estrutura existente atualmente em 

um pequeno recorte sem água), o chafariz e o parque infantil marcaram as falas, embora nenhum 

deles esteja hoje no local: “As minhas lembranças me levam para a década de 90! Nesse mesmo 

período de tempo, lembro de frequentar a Dario Salles e eu amava aquele espelho d'água! E 

lembro de que ela não era vazia como é hoje!” (relato 1); “Dario Salles, na época de infância, 

quando desfrutava o pequeno parque infantil ao lado do Ginásio Abel Schulz” (relato 2); 

“Praça das Águas ao lado da praça da Bandeira, quando tinha os chafarizes. Era a praça mais 

linda” (relato 3). 

Das recordações sobre a Lauro Müller, as falas são de elementos que ainda constituem 

o local, como a biblioteca e as árvores: “Tenho lembranças da praça da Lauro Müller pois 

quando adolescente fazia minhas pesquisas escolares na biblioteca pública. Gostava muito das 

árvores acredito que ainda são as mesmas” (relato 1); “Na adolescência ia muito na biblioteca 

pública e ficava na praça lendo com uma amiga. As praças eram arborizadas, tinham jardins 

e flores, muito diferente do que se vê hoje” (relato 2). 

 Nas memórias do construído sobre a Praça Nereu Ramos estão o chafariz antigo, as 

frondosas árvores, as flores e o coreto, conforme indicam algumas falas: “Praça Nereu Ramos, 

era mais bonita, com muitas atrações. Antigamente tinha um coreto, onde eu achava muito 

mais adequado o espaço para apresentações e conferia um ar de cidade pequena, acolhedora” 

(relato 1); “Praça Nereu: lembro quando tinha o chafariz na praça” (relato 2); “Praça Nereu 

Ramos que era muito linda e bem arborizada, presenciei a derrubada das árvores quando ela 

foi modificada e transformada no que é hoje. Foi muito triste na época o trator arrancando 

árvores com suas raízes. O Filodendro sendo destroçado” (relato 3). 

 Estes relatos do construído evidenciam as informações teóricas presentes nas narrativas 

sobre cada praça (capítulo 3). Os processos de intervenções que cada uma passou foram 

percebidos pela população com nostalgia, embora algumas situações sejam necessárias, como 

o caso das árvores que foram retiradas em razão do risco de queda (informação fornecida por 

entrevistado do SEINFRA). Observa-se ainda que algumas recordações fazem alusão a 

realidades parciais ou mesmo imaginadas, ou seja, por vezes podem não refletir a realidade da 

época, mas sim as vivências individuais apreendidas na época. 

 Outra categoria que se observou nas memórias é referente às atividades que tiveram as 

praças como palco, importantes referências nas lembranças dos joinvilenses. Da Praça da 
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Bandeira, recordam-se as manifestações, conforme relatos: “Praça da Bandeira são as 

manifestações políticas, Fora Collor!” (relato 1); “Protestos de 2013”; (relato 2); “Praça da 

Bandeira, passeata!” (relato 3); “Praça da Bandeira, manifestações políticas” (relato 4); 

“Participo de atos políticos na praça da Bandeira desde 2012 (Passe Livre) [...]” (relato 5). 

Estas falas dão vozes ao descrito na teoria, mostrando que a Praça da Bandeira é um espaço 

representativo quando a sociedade tem anseios de mudanças e se manifesta por eles. 

 Da Praça Dario Salles, a referência fica por conta do Natal Luz:  
“[...] Nas épocas festivas - principalmente natal - a praça ao lado do terminal 
e a do ginásio eram totalmente enfeitadas para o Natal. Havia bonecos, luzes 
e atrações onde as pessoas (famílias inteiras) levavam seus filhos diariamente 
para usufruírem da decoração. Era 9 horas da noite e dava para andar 
sozinha, mesmo sendo domingo ou terça, pois tinha tantas famílias no local, 
era um clima agradável” (relato 1).  
 

 Da praça Lauro Müller, a lembrança é das feiras artesanais (ainda existentes) e, da Nereu 

Ramos, as atividades recordadas são também as feiras de artesanato, mas, neste caso, as do 

calçadão (removido em 2004). Incluem-se ainda falas sobre a Feira do Livro e, por fim, a 

lembrança mais recorrente, que fica por conta do Festival de Dança, com eventos programados 

no palco e, por vezes, com instalação de tenda. “Assisti a algumas apresentações do festival de 

dança na praça Nereu Ramos, em várias épocas da minha vida” (relato 1); “Praça Nereu 

Ramos, palco do festival de dança” (relato 2). 

 Foram observadas ainda as recordações quanto às relações sociais existentes no passado 

das praças, sobre as quais foi possível averiguar um padrão: a Praça da Bandeira foi mencionada 

como local de encontro entre amigos, família e namoro; a Dario Salles, de encontro de família 

e amigos; a Lauro Müller, somente de encontro de amigos; e a Nereu Ramos, além de encontro 

de família, amigos e namoro, de lembranças dos jogadores — não como interação, mas como 

um coletivo que chama atenção com sua presença, o que destaca o grupo urbano e sua 

visibilidade. 

 Por fim, para cada conjunto de depoimentos sobre as praças, foram observadas algumas 

falas recorrentes, que destacam a sensação relacionada aos locais. No caso da Praça da 

Bandeira, três pontos se apresentaram: o abandono pela falta de manutenção; a ausência de 

flores, como uma nostalgia; e os alimentos disponíveis, como o sorvete e a pipoca. Na Praça 

Dario Salles, a saudade da infância relacionada ao parque infantil foi a mais exposta, enquanto 

na Lauro Müller se destacou a relação com as vegetações e a sombra das árvores (inclusive, 

foram mencionados os frutos pesados que conferem risco aos transeuntes). Por fim, a Praça 

Nereu Ramos teve o Festival de Dança e a alimentação de pipoca e/ou sorvete como constâncias 
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na lembrança positiva dos joinvilenses, porém, foi destaque o abandono do construído visto 

hoje. 

 Em suma, as memórias evidenciaram três aspectos: a importância do construído; as 

atividades vivenciadas; e as relações presentes nas praças. Todos estes elementos reforçam o 

vínculo urbano do citadino com suas praças. O passado e o presente estão entrelaçados a um 

conjunto de ações que corroboram para a usabilidade e trazem marcas nas memórias das 

pessoas. 

 

7.1.9 Considerações sobre o complexo histórico de praças na percepção dos citadinos 

  

Retomam-se aqui os dados apresentados, que, mesmo que com uma amostra abrangente, 

não refletem a realidade de todos os joinvilenses, tendo em vista que para responder o 

questionário alguns recursos foram requeridos, os quais, dada a realidade econômica 

vivenciada, nem todos possuem (internet e dispositivo eletrônico). Assim, apresenta-se a visão 

do grupo respondente, que em partes reflete as percepções locais. 

Para uma visão macro da percepção dos citadinos em relação às suas praças históricas, 

três temas gerais foram abordados: o construído, as relações sociais e as memórias.  

 No que tange ao construído, os dados apresentaram uma avaliação que contrastou com 

a análise técnica do concebido, a qual foi negativa, mas os citadinos (aqui representados) 

parecem, na maioria, satisfeitos com o conforto e a função do mobiliário urbano disponível, o 

que não significa que o resultado inicial está incorreto, mas sim que se trata da percepção das 

pessoas e que, para suas necessidades, a situação está adequada. Contudo, a avaliação de 

manutenção e estética foi ao encontro da análise do concebido, questão que não passou 

despercebida pelos entrevistados, pois existem problemas que merecem atenção. 

 Sobre as relações sociais, em um olhar distanciado, verifica-se que são muito mais 

positivas que conflituosas, com os dados dando conta disso (ver figura da seção 7.1.7).  Apesar 

dos relatos sobre as questões de violência, elas foram repercutidas por um pequeno grupo, que 

relata uma realidade presente nas praças, mas não reflete ser uma constante. As memórias das 

pessoas sobre as relações sociais corroboram com esta percepção da pesquisadora, pois não 

foram feitos comentários negativos quando se pediu uma descrição das lembranças sobre as 

praças. 

No que se refere à memória, as mudanças no espaço-tempo foram refletidas nas falas, 

que, apesar das imprecisões, tratam-se de “memórias urbanas”. A história particular de cada 

pessoa foi vivenciada no “lugar” e apreendida da “paisagem”, ficando registrada em sua 
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percepção. Alguns trouxeram lembranças memoráveis, como o coreto da Praça Nereu Ramos, 

que foi retirado em 1982, ou os parques infantis que acompanham a história de intervenções da 

Praça Dario Salles desde 1951, por exemplo.  

 

7.2 O COMPLEXO DE PRAÇAS HISTÓRICO E OS CIDADÃOS FREQUENTADORES: 

PERCEPÇÕES 

 

Na iminência de assimilar como o ser humano percebe o que se construiu em um 

determinado ambiente, é preciso compreender o ponto de vista do sujeito que o vivencia. Para 

o presente estudo, foi necessário questionar ao usuário que circula no cotidiano das praças sobre 

suas percepções, assim, foram realizadas entrevistas semiestruturas nas quatro praças desta 

pesquisa. O campo ocorreu durante o período de 27 de outubro até 10 de novembro de 2020, 

nos horários comerciais (diurnos). Foram 47 entrevistados72, com números variando por praça 

(figura 174), o que se interpreta como reflexo do fluxo de pessoas que passam por elas, da 

diversidade de grupos urbanos existentes, bem como os que permaneceram nos locais durante 

a pesquisa73. As conversas tiveram a duração média de 29 minutos — o tempo mínimo foi 19 

minutos e o máximo, 68 minutos. Tais entrevistas foram feitas com base em um “roteiro para 

entrevista semiestruturada”, modelo que está disponível na íntegra no Apêndice 6 desta tese.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
72 Para estruturar esta coleta de dados qualitativa, se propôs, de início, 32 entrevistas, as quais se considerou serem 
suficientes para a apreensão das realidades (em torno de 8 pessoas por praças em entrevistas longas). Mas durante 
o campo se observou a necessidade de conversar com mais usuários, pessoas especificas de alguns grupos, o que 
ampliou para 47 pessoas. Porém, na praça Dario Salles não se conseguiu o número mínimo esperado inicialmente, 
pois no momento do campo, além do contexto de pandemia, que deixava o lugar com poucos usuários, teve a 
questão dos dependentes químicos e pessoas em situação de rua, que se mostraram muito arredios, cujo tempo de 
contato deveria ser mais lento e cuidadoso e que nesta conjuntura não foi possível empreender. Este mesmo grupo 
foi entrevistado nas outras praças, mas em situação diferente, envolto a outros grupos. 
73 Dado que se mostra correlato ao encontrado no questionário com a cidade. 
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Figura 174 – Gráfico de distribuição dos entrevistados por praça 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários. 

 

 A estrutura da entrevista foi composta por 45 questões, sendo 24 do tipo fechada e 21 

do tipo aberta, divididas em sete partes: o perfil; o uso do espaço; as percepções; as relações 

sociais; o entorno; as memórias; e a pandemia. Destas, três não estão nesta análise, pois as duas 

primeiras tratam das relações sociais e o entorno, que foram as bases de dados utilizadas no 

capítulo 6 (o vivido), e a última fala sobre a pandemia, que não entrará no escopo das discussões 

desta pesquisa em razão das limitações de tempo74.  

Para apresentar os dados, optou-se por traduzi-los em referências quantitativas no 

formato infográfico, com o intuito de facilitar a comunicação. Em algumas perguntas abertas, 

identificou-se um padrão de respostas já no contexto geral, com a apresentação em números 

destas percepções. Contudo, acrescentam-se na discussão descritiva algumas falas para 

evidenciar a percepção do interlocutor. Mesmo nas perguntas fechadas, foram reservados 

campos de observação na ficha de entrevista, em que algumas expressões foram registradas. 

Para estas verbalizações, optou-se por identificar apenas o relato e, então, numerar a quantidade, 

sem descrever quem é o interlocutor, que, em alguns casos, autorizou a divulgação de nome e 

imagem, no entanto, não se viu necessidade de fazer este tipo de exposição. 

É importante frisar que cada conjunto de dados apresentado nos infográficos tem sua 

associação com a ficha de entrevista através do número que antecede o título, que é o mesmo 

número da pergunta, que pode ser identificada no modelo (ver Apêndice 6). 

Inicia-se o diagnóstico com uma apresentação do perfil geral dos entrevistados de todas 

as praças e, na sequência, passa-se ao olhar aproximado para as percepções em cada uma delas. 

Por fim, é feita a discussão dos mesmos elementos no contexto geral. 

 

 
74 Como a pandemia de Covid-19 surgiu no fim do doutoramento, foram feitas adaptações nas coletas de dados 
para incluir esta discussão nas relações com os espaços públicos, entretanto, as limitações de tempo requerem que 
esta etapa seja desenvolvida em outro momento. De todo modo, alguns desdobramentos deste assunto são 
discutidos nas considerações finais. 
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7.2.1 O perfil dos entrevistados no complexo de praças 
 

Do perfil encontrado nas praças durante o campo (figura 175), a faixa etária que se 

destaca é a idade adulta (entre 30 e 59 anos), com 56%, e, na sequência, os idosos (acima de 60 

anos), com 23% dos entrevistados. Este último grupo se encontra em todas as praças, mas em 

número maior na Nereu Ramos.  

Sobre o gênero, 66% são homens e 34% são mulheres, uma diferença que evidencia as 

questões de insegurança apresentadas pelos entrevistados. Deste total, 8% são casais e 10% são 

grupos familiares com criança. 

 No que tange à mobilidade, foi questionado o tipo de transporte utilizado para ir até a 

praça. O ônibus foi o principal modal citado, com 45% do total. Na sequência, aparecem o carro 

particular ou de aplicativo, com 26%; a caminhada, com 23%; e a bicicleta, com 6%, um 

número reduzido tendo em vista a importância deste meio de locomoção. Para finalizar, optou-

se por apresentar o aspecto financeiro. Apesar de 66% receberem até dois salários mínimos, 

existe a presença dos demais perfis econômicos, com rendimentos maiores.  

 
Figura 175 – Infográfico do perfil dos usuários das praças - entrevistados. O número no título identifica a 

questão utilizada na ficha de entrevista 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo, entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

Em síntese e com base nesta amostra limitada, as praças da área central de Joinville 

abrigam crianças, jovens, adultos, idosos e famílias com variados perfis econômicos e formas 

diversas de locomoção, dados que expressam a diversidade social presente no complexo de 

praças. 
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7.2.2 A percepção dos usuários da Praça da Bandeira 
 

As percepções dos usuários da Praça da Bandeira são retratadas por dez entrevistados75. 

Na figura 176, os dados quantitativos representam o uso do local por este grupo. Quanto ao 

tempo que frequentam a praça, há equilíbrio entre novos e antigos usuários, com 20% 

frequentando o local até 2 anos, 40% entre 3 e 10 anos e 30% acima de 21 anos. As discussões 

se delineiam pelo olhar de pessoas que estão todos os dias ou, no mínimo, uma vez por semana 

ali, com presença marcante durante o período diurno (manhã e tarde). 

Das atividades realizadas, o resultado vem de uma pergunta aberta, em que cada 

entrevistado respondeu com suas principais. O destaque fica com a contemplação e a conversa 

(observar, 25%, e conversar, 20%), o que se explica com a situação do concebido no local, 

tendo em vista apresentar em sua estrutura apenas monumentos, bancos e vegetações (sombra).  

Com duas perguntas abertas, questionou-se o que agrada e o que desagrada os usuários 

da praça. O maior impacto positivo é a presença das vegetações e do monumento, seguida pela 

fauna e pela flora, elementos diretamente relacionados à presença das árvores. “Teria que ter 

mais flores e aconchego para gostar e ficar mais tempo” (relato de entrevistado). 

Das percepções sobre o que é desagradável, o resultado enfatiza as relações humanas: 

as “pessoas desagradáveis” e os “dependentes químicos”. Pessoas desagradáveis são aquelas 

com comportamentos antissociais, responsáveis por ações como sujar ou depredar o espaço 

público de uso comum ou, nas relações do cotidiano, com insistências, verbalizações agressivas 

e discussões. Já os dependentes químicos podem fazer parte ou não do grupo de pessoas 

desagradáveis, pois são capazes de agir sem controle e contra si mesmo, no espaço e com outros 

citadinos, conforme a fala de um usuário da praça: “Algazarras, muito barulho e falas altas de 

bêbados e viciados, isso é muito ruim” (relato de entrevistado). E do concebido, como 

desagradável se sobressai o monumento sujo, com limo e vegetações incrustradas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 As entrevistas nesta praça aconteceram no período diurno, nos dias 31 de outubro (sábado) e 4 de novembro de 
2020 (quarta-feira). 
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Figura 176 – Infográfico sobre o uso da Praça da Bandeira com base nas entrevistas 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

Sobre as percepções relacionadas ao construído na Praça da Bandeira (figura 177), os 

usuários foram questionados acerca dos elementos que a compõem. Antes disso, porém, foi 

feita uma pergunta sobre a sensação de segurança e o que esta atmosfera emite. Alguns 

entrevistados revelaram uma impressão de insegurança mesmo durante o dia, e aqueles que 

conhecem o local à noite o descreveram como violento. Os relatos sobre a situação apresentam 

a escassez de policiamento e a presença, em grande número, de dependentes químicos: “Muito 

viciado e morador de rua” (relato 1); “É perigosa. Pois se vê aqui muitos drogados, violência 

e brigas” (relato 2); “Esses dias tinha até ambulância para um que estava louco” (relato 3). 

Ao se discutir as informações sobre os dependentes químicos, bem como aqueles que 

desagradam, nesta praça é percebido que são numerosos e, quando sob efeito de entorpecentes, 

podem ser perigosos, primeiramente para eles mesmos. Nas ações com os outros, pedem 

dinheiro, verbalizam suas indignações e agem fora dos padrões sociais, o que cria uma 

atmosfera de insegurança. São os moradores do lugar e têm direito de permanecer ali, mas 

requerem atenção e cuidados, como assistência social. Nota-se que as pessoas em situação de 

rua não foram mencionadas, pois se relacionam melhor com os demais usuários da praça. 

Após o exposto sobre a percepção de segurança, volta-se para os elementos do 

construído, em relação aos quais, na questão de acessibilidade, a avaliação ficou entre boa e 
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regular (50% para cada). Se, por um lado, existe um piso com guias, este mesmo piso apresenta 

alguns defeitos, como falhas ou leves desníveis. Na questão de manutenção geral da praça, 

apenas 30% dos usuários a consideram boa — os demais ficam entre regular (40%), ruim (20%) 

e péssima (10%), o que se explica pela existência de mobiliários e revestimentos em visível 

situação de desgaste, requerendo reparo. Sobre a limpeza, a avaliação geral é boa, com 60%, o 

que reflete o serviço diário de coleta de resíduos. Contudo, o monumento, os jardins e os 

mobiliários estão sujos, com limos e sujeiras incrustradas ao longo do tempo. 

A vegetação foi avaliada com uma pergunta aberta e foi possível identificar um padrão 

nas respostas, o que serviu de referência para a elaboração do gráfico de barras presente na 

figura 177:  60% dos entrevistados sentem falta de flores e consideram também a falta de 

manutenção nos estratos vegetais existentes (elementos já identificados na avaliação do 

concebido). “Deveriam ser mais bem cuidadas, uma cidade das flores que não tem flores” 

(relato 1). Esta fala se refere a um dos títulos que a cidade apresenta aos seus cidadãos (epítetos 

discutidos na parte teórica do capítulo 3). Já em outro relato é apresentada a questão de risco: 

“As palmeiras têm cascas que quase caem nas pessoas, isso precisa de manutenção” (relato 2).  
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Figura 177 – Percepção do construído na Praça da Bandeira com base nas entrevistas (parte 1/2) 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

Sobre as percepções relacionadas aos mobiliários da Praça da Bandeira, os usuários 

responderam três perguntas fechadas e uma aberta (figura 178). Quanto à manutenção (banco, 

lixeira e luminária), agora em específico dos mobiliários, 50% consideram adequada e 40%, 

parcialmente adequada, o que se deve às lixeiras e luminárias estarem em bom estado, 

diferentemente do que ocorre com os bancos, o que reflete também na percepção dos usuários 

sobre o item conforto. Em relação à estética, função e quantidade, a sensação não é agradável 
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para a maioria. Na avaliação anterior, feita sobre o concebido, revelou-se o número reduzido 

de bancos e lixeiras e, na estética, um padrão comercial em todas as praças.  

Sobre a questão funcional, os usuários puderam listar, em uma questão aberta, do que 

sentem falta. A maioria apontou o bebedouro e o banheiro como necessidades, mas muitos 

evidenciaram os problemas que envolvem estes equipamentos. “O banheiro até tinha aqui, mas 

à luz do dia se fazia sexo e defecavam em tudo” (relato 1); “Banheiro não podem colocar aí, 

que é um horror o que fazem aqui” (relato 2); “O problema da água é que o morador de rua 

faz bagunça e não coopera” (relato 3). 

Especificamente sobre o assento, a maioria dos usuários expressa ser um número 

insuficiente, mas os bancos existentes são confortáveis, do ponto de vista dos entrevistados, 

contudo, são identificados vários problemas nestes equipamentos.  

No que tange à iluminação, a noção de ser boa (para 60%) corrobora com o que se 

identifica na avaliação do concebido, em que as luminárias se encontram bem distribuídas e 

apenas duas estão com lâmpadas queimadas, não interferindo na visibilidade geral. 
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Figura 178 – Percepção do construído na Praça da Bandeira com base nas entrevistas (parte 2/2) 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo – entrevista com usuários (produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac). 
  

 As vivências percebidas no ambiente da Praça da Bandeira se revelam em sua essência 

quando os entrevistados são questionados sobre como se sentem no local. Dos principais 

relatos, os aspectos negativos se sobressaem: “A gente é mulher, se sente vulnerável” (relato 1); 

“Bem, me sinto tranquilo” (relato 2); “Perigoso, precisa ter cuidado. Mas gosto das pessoas, 

de conversar e dar informações” (relato 3); “Se aqui tivesse mais segurança e aconchego, 

sentiria [vontade] de ficar mais tempo. Precisa de coisas para cativar” (relato 4); “Me sinto 

um pouco insegura com os malandros” (relato 5). Estas são sensações ligadas aos aspectos de 
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relacionamento e quase não descrevem o construído. É o desconforto com a segurança local 

que fica evidente. 

 Os entrevistados foram questionados também sobre o que esta praça representa. As 

respostas trazem abordagens bem diversas: “Um ambiente tranquilo, para relaxar, um local de 

descanso e espera” (relato 1); “Um lugar para refletir e importante nas lembranças da cidade” 

(relato 2); “A praça é um cartão postal da cidade, deveriam trazer beleza, ser um vislumbre 

para o visitante” (relato 3); “Aqui representa o momento de curtir a cidade, algumas pessoas 

precisam deste lugar púbico para ter seu lazer” (relato 4); “Este espaço é da cidade e não pode 

sumir, um patrimônio” (relato 5); “Aqui é um lugar para as pessoas, para civismo, patriotismo, 

é o lugar da manifestação de tudo isso” (relato 6). Estes relatos remetem às sensações do que 

é vivido no local, exaltando uma certa representatividade deste espaço para o coletivo, para os 

cidadãos joinvilenses. 

 Entretanto, das memórias do que já se viveu na praça, o construído e as atividades do 

local ganham força e aparecem com uma nostalgia positiva, como se observa em alguns relatos: 

“Meus pais e eu gostávamos de vir aqui para ver a decoração de Natal, antes tinha mais que 

neste governo” (relato 1); “Sempre gostei do chafariz que tinha ali na praça da frente, depois 

da obra tiraram. Mas eu gostava muito, via até daqui” (relato 2); “Esta praça aqui sempre foi 

mais deserta, mas a Dario Salles tinha os espelhos d’água e o playground, era bom. A 

decoração de Natal trazia muita gente” (relato 3). Estas falas mostram a existência de uma 

conexão com a praça vizinha, que hoje não se expressa mais. Aliás, a ligação parece ser tão 

forte que houve um relato de descrição do que acontecia na Praça Dario Salles misturado com 

o que ocorria na Praça da Bandeira, como se elas fossem a mesma: “Tinha o parquinho, muitas 

flores, passarinhos. As crianças brincavam ali. O espelho d’água era bonito e eu gostava 

[referência à Dario Salles]. Aqui tinha também uma estátua branca que era um bebedouro, 

ficava no terminal, eu sempre tomava água ali [referência à da Bandeira]” (relato 4). 

 Em suma, o percebido pelos usuários da Praça da Bandeira, na perspectiva dos 

entrevistados, revela uma necessidade de conexão com a Praça Dario Salles, com atividades de 

lazer. No entanto, outras duas questões chamam atenção pela ausência nas falas: a primeira, 

sobre o Monumento ao Imigrante, mesmo quando se questiona sobre memórias antigas; e a 

segunda acerca das manifestações, que historicamente acontecem no local — mas se 

compreende que são eventos da cidade, não movimentos de seus usuários no cotidiano.  
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7.2.3 A percepção dos usuários da Praça Dario Salles 

 

A praça Dario Salles teve bem poucos usuários para responderem os questionários. 

Foram necessários três dias diferentes para conseguir entrevistas, com apenas quatro pessoas76. 

Mesmo com o baixo número de entrevistados, optou-se por manter o padrão e apresentar o 

infográfico com dados quantitativos para evidenciar as percepções deste grupo, contudo, não 

são feitos contrastes durante as descrições dos textos. 

No infográfico da figura 179, verifica-se um panorama geral sobre o uso da praça (com 

base nos entrevistados). Três deles frequentam o local há apenas 1 ano, tendo em vista que se 

encontrava fechado para uma intervenção de drenagem do rio (entre 2014 e 2019). Porém, uma 

entrevistada é frequentadora do lugar há mais de 20 anos e, apesar de não o acessar no período 

em que estava fechado, seguia utilizando a Praça da Bandeira, situada na frente. 

 Da frequência na praça, um deles está todos os dias ali, inclusive nos fins de semana, 

mas somente durante o dia; outro está todos os dias, mas só durante a semana; um terceiro está 

todos os sábados; e o último usa o espaço de modo esporádico, o qual ele considerou anual. 

Nenhum dos usuários da praça relatou utilizá-la no período da noite, pois “se torna violenta”.  

 Em uma pergunta aberta sobre as atividades praticadas no espaço, os entrevistados 

relacionaram as principais ações, com destaque para a opção de descanso e lazer associada a 

fumar, beber, comer e usar o celular. Um dos entrevistados utiliza o espaço também como ponto 

de trabalho, em razão de ser profissional do sexo. 

 O que se identifica é uma percepção, por parte dos usuários, de que esta praça é isolada 

e propicia a ocupação sem interferência de olhares julgadores. É neste local que coisas 

consideradas ilícitas podem ser realizadas sem acusação, como o caso de fumar maconha e 

ingerir álcool. “Fico aqui, fumo um, ninguém me incomoda, ninguém me olha estranho e fico 

na minha” (relato 1); “Gosto de beber e observar, mas se beber em outra praça não vão gostar” 

(relato 2). Outro elemento considerado motivador para alguns se relaciona com as árvores 

frondosas, com sombra, vento e a possibilidade de ouvir os pássaros e contemplar o isolamento. 

 

 

  

 

 

 
76 As entrevistas nesta praça aconteceram no período diurno: com duas pessoas no dia 31 de outubro (sábado), 
uma em 4 de novembro (quarta-feira) e uma em 10 de novembro (terça-feira), todas no ano de 2020. 
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 Figura 179 – Infográfico sobre o uso da Praça Dario Salles com base nos entrevistados 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

Na relação dos usuários com o construído, as questões do infográfico identificado na 

figura 180 são baseadas em quatro perguntas fechadas e uma aberta. Ao questioná-los sobre a 

segurança contra violência, considerou-se que durante o dia a praça é segura e, na parte da noite, 

é violenta, situação descrita por três dos entrevistados, que coincide com a discussão sobre o 

período que costumam estar no local. “Durante o dia é beleza, à noite a galera fica mais 

louca”77 (relato 1); “À noite, antigamente, eu ficava por aqui, mas aí vêm estes vagabundos 

roubar o cara [o cliente] e eu vou fazer o quê? Me meter? Eu não, apanho junto” (relato 2). 

Sobre os aspectos do que está concebido na praça, tem-se a indagação sobre a 

manutenção, avaliada como regular a ruim, em razão da presença de pisos com irregularidade, 

mobiliários danificados e monumento abandonado e sujo (citado por um dos entrevistados), o 

que corrobora para a avaliação negativa também sobre a limpeza. Destacou-se, nesta praça, a 

ausência de lixeiras nas proximidades dos bancos, com isso, alguns deixam seus restos de lixo 

embaixo ou em volta deles, conforme comentado por dois entrevistados como aspecto negativo. 

 Em relação à vegetação existente no local, foi feita uma pergunta aberta e as respostas 

variaram entre adequada e a solicitação de mais árvores e mais flores, tendo em vista o já 

 
77 Mesmo com perguntas fechadas, a entrevista contou com campos para observações das falas, onde os 
comentários foram registrados. 
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relatado no concebido, tratando-se de uma praça com predomínio de verde e ausência de 

forrações com florada. Ainda assim prevalece o aspecto positivo, pois quem está na praça 

considera suficiente o modo como ela se apresenta: “Gosto muito dos pássaros e das arvores 

também, por isso é bom ter mais” (relato 1). 

 
Figura 180 – Percepção do construído na Praça Dario Salles com base nos entrevistados (parte 1/2) 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

Alguns questionamentos foram realizados sobre os mobiliários urbanos presentes na 

praça por meio de perguntas fechadas com resultados que podem ser conferidos na figura 181. 

De forma geral, os usuários estão satisfeitos com os mobiliários, que julgam confortáveis, 
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esteticamente adequados e em quantidade suficiente. Contudo, a manutenção não está a 

contento, assim como a função, pois sentem falta de lixeira, bebedouro e banheiro.  

A discussão sobre a iluminação apresenta uma percepção positiva, o que certifica a 

análise do concebido, a qual se mostrou adequada em quantidade, distribuição e manutenção 

dos equipamentos. 

  
Figura 181 – Percepção do construído na Praça Dario Salles com base nos entrevistados (parte 2/2) 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

A respeito de como se sentem na praça, a descrição de todos é positiva. Mesmo que 

algumas outras falas mostrem contradições, a sensação descrita é de bem-estar: “Tranquilo, paz 
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e amor aqui” (relato 1); “Bem-estar, livre” (relato 2), o que reflete a motivação principal para 

estar no local, que é a atmosfera de isolamento.  

Indagou-se ainda sobre o que a praça representa para estes usuários. Em suas palavras: 

“É o lugar para ficar, o ponto” (relato 1); “Memória da cidade, marco do meu final de 

semana” (relato 2); “Mostra que é uma cidade que não é só de prédios, tem natureza também” 

(relato 3); “Meu canto, meu lugar na cidade” (relato 4). Estas falas descrevem a empatia dos 

usuários pelo local, cuja importância para a cidade se entrelaça com suas relações e expressa o 

vínculo urbano do local. 

As lembranças dos entrevistados corroboram com este entendimento. Apesar de alguns 

relatarem frequentar a praça há somente um ano, suas memórias demonstram uma ligação mais 

antiga. São vivências que descrevem o percebido: “Quando o espelho d’água era maior e vinha 

até o meio da praça era bonito, se via os pássaros bebendo água. Ah, e o Natal Luz era muito 

agradável” (relato 1); “Gostava do chafariz, aquela água era legal de observar, mas às vezes 

ficava sujo. A galera tomava banho ali e se divertia” (relato 2); “Sinto falta de eventos que 

tinha aqui” (relato 3); “Antes tinha uma pracinha para a criançada brincar. Tiraram tudo com 

a reforma, nada voltou. Agora os noias e os moradores de rua são quem frequentam, e domingo 

pela manhã é o melhor momento, não tem droga e está todo mundo limpo” (relato 4). 

A Praça Dario Salles é local de referência para algumas pessoas, como visto nos 

resultados das entrevistas. Seus usuários mais assíduos veem no lugar suas necessidades 

supridas. Para pessoas em situação de rua, dependentes químicos, prostitutas e aqueles que têm 

muito pouco, a praça representa um lar, um ambiente que tem as condicionantes necessárias 

para lhes dar vida e, no encontro entre os amigos, fortalecê-los e torná-los visíveis em meio à 

tentativa de apagamento urbano. Entretanto, para outros, representa apenas um ponto de parada, 

de repouso, do sossego de um olhar desconfiado.  

 

7.2.4 A percepção dos usuários da Praça Lauro Müller 

 

Na praça Lauro Müller foram realizadas 15 entrevistas. Todas as conversas aconteceram 

no dia 4 de novembro de 2020, uma quarta-feira, entre 9h e 17h. 

No conjunto de respostas sobre o uso da praça (figura 182) 54% dos usuários utilizam 

o local há apenas 2 anos ou menos, mas há também o olhar dos mais experientes, como os 33% 

que utilizam o espaço há mais de 10 anos. Sobre os dias de uso, 33% dos entrevistados têm alta 

frequência, indo todos os dias, enquanto os demais, 27%, usam o local uma vez por semana e 

outros 27%, uma vez por mês. Quanto ao período, nenhum deles fica no local à noite e 53% 
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estão apenas durante a manhã, o que se explica pelo fato do campo ter sido realizado somente 

durante o dia. 

Com uma pergunta aberta sobre as atividades praticadas no espaço, as respostas foram 

agrupadas pela correlação e ordenadas pela porcentagem (o número de vezes que foram 

citadas). A ação que se sobressai é o observar, com 26% do total. Na sequência, aparecem o 

uso dos brinquedos (14%), o sentar, o descansar e usar o celular (com 12% cada). Neste 

contexto, é notório que as atividades se relacionam com o que está disponível no local. O 

observar se relaciona às crianças brincando no parque, aos recursos naturais que são 

abundantes, às árvores frondosas, aos monumentos e à arte urbana. O parque infantil é o 

elemento que permite a ação brincar, enquanto os assentos são essenciais para o descansar e, 

por conseguinte, usados por quem lê, usa o celular, se alimenta ou espera. 

Para um panorama sobre o que agrada e o que desagrada na percepção dos usuários da 

praça Lauro Müller foram feitas duas perguntas abertas, cujas respostas também foram 

correlacionadas e ponderadas, como no item anterior. O que mais agrada, em primeiro lugar, é 

a vegetação e suas possibilidades de sombra. Na sequência, o parque infantil e, em terceiro 

lugar, há divisão entre ver o movimento e os assentos. Este resultado traz evidências para 

confirmar o exposto no item atividades praticadas e sua relação com o que está disponível no 

construído. 

Sobre os elementos que desagradam, o destaque fica com a manutenção do local, fato 

que corrobora com a análise do concebido, em que se identificam problemas em aspectos como 

mobiliários, equipamentos e jardins — este último está no segundo lugar do que mais 

desagrada, pois, a falta de limpeza dos estratos vegetais é um incômodo e um risco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



355 
 

Figura 182 – Infográfico sobre o uso da Praça Lauro Muller com base nos entrevistados 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

A questão de segurança contra violência na Praça Lauro Müller foi descrita entre segura 

e insegura durante o dia, quando feirantes e famílias com crianças dizem se incomodar com a 

presença de dependentes químicos próximos ao parque infantil. Alguns entrevistados que 

utilizam o espaço com menos frequência, porém, demonstraram nem perceber a existência do 

grupo, podendo ser interpretado como um fator que não lhes gera incômodo. No que se refere 

ao período noturno, a maioria respondeu desconhecer o cenário, contudo, nas pesquisas de 

campo, em observações noturnas (até 20h) foram vistas famílias com crianças utilizando o 

local. 

Dos elementos construídos na Praça Lauro Müller, a percepção dos usuários se 

apresenta na figura 183. A acessibilidade dos pisos foi considerada boa para 53%, em razão de 

contar com guia podotátil — mas, como foi uma intervenção antiga, existem situações de 

desníveis. Sobre a manutenção geral na praça, foi considerada ruim ou péssima por 60% dos 

usuários, assim como a limpeza (sobretudo dos jardins), com 54% avaliando como ruim ou 

péssima — ambas as percepções também coincidem com as avaliações do concebido e, ainda, 

desta mesma avaliação no que se refere ao que desagrada, correlações de evidências que 

reforçam o entendimento. 
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Na questão sobre a vegetação existente, a avaliação como inadequada se destaca por 

conta dos problemas de manutenção. Tal percepção dos usuários pode ser mais bem apropriada 

nos seus relatos: “Péssima, poderia ser melhor, as árvores possuem frutos grandes que são 

perigosos, eu já presenciei acidente grave aqui. A manutenção é feita aos poucos, olha as varas 

aí para retirar, mas as árvores estão cheias de frutos” (relato 1); “Precisa ter mais flores, aqui 

está tudo morto” (relato 2); “As árvores são boas e aqui é bem ventilado” (relato 3); “Está ruim, 

menos mato e mais flor” (relato 4); “Quantos canteiros e nada de flores” (relato 5); “Tem 

muitos coquinhos que são perigosos porque caem, mas é bonito aqui” (relato 6). Todas estas 

evidências foram também identificadas no concebido e, aqui, a situação prática esclarece o 

cotidiano vivenciado na praça. 
 

Figura 183 – Percepção do construído na Praça Lauro Müller com base nos entrevistados (parte 1/2) 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
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A percepção dos usuários sobre o mobiliário (figura 184) identifica novamente o 

problema de manutenção, agora com foco nos bancos e lixeiras que se apresentam desgastados 

ou depredados (assim, o conforto também se considera negativo em uma avaliação geral). A 

estética é inadequada, principalmente pela ausência das flores, mas também pela falta de 

destaques para os monumentos e para a arte urbana. A quantidade de bancos e lixeiras foi outra 

avaliação negativa no ponto de vista dos usuários, algo já evidenciado também na análise do 

concebido. No tema função, para a maioria, é parcialmente adequada e, relacionando-o à 

pergunta aberta sobre os elementos faltantes na praça, 60% dos participantes solicitam 

bebedouro e 46%, banheiro, mobiliários que representam o atendimento às necessidades básicas 

do ser humano. Na sequência, estão bancos confortáveis, mesas e novos brinquedos para o 

parque infantil.  

Na discussão sobre os assentos, 66% dos usuários entrevistados os consideram 

desconfortáveis e insuficientes. Ao registrar a pergunta fechada, foram anotadas também as 

observações espontâneas, que contribuem para o entendimento das percepções: “Está péssimo, 

tudo estragado, com lixeiras abertas, tampas quebradas” (relato 1); “Deveriam melhorar os 

bancos, está arriscado” (relato 2); “Os bancos estão todos quebrados, está inseguro, parece 

que vai quebrar” (relato 3); “Olhe em volta, ali mesmo, falta um banco no balanço, não está 

bom” (relato 4).  

Sobre a iluminação, quase metade dos entrevistados não soube responder porque é 

preciso o acesso noturno para verificar sua eficiência. Dos que responderam, a maioria a 

considera boa. Da mesma forma, a avaliação do concebido revela que a iluminação no local é 

adequada, com distribuição apropriada e em quantidade suficiente para ter boa visibilidade 

noturna. 
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Figura 184 – Percepção do construído na Praça Lauro Müller com base nos entrevistados (parte 2/2) 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

Em um contexto abrangente das percepções dos usuários sobre a praça, foi solicitada a 

descrição de como se sentem. Dependendo de suas demandas no espaço, são relatadas 

sensações específicas, que variam entre o positivo e o negativo de forma equilibrada. “Me sinto 

excluído pelos órgãos públicos, que não dão atenção para a praça e nem para os feirantes” 

(relato 1); “Me sinto bem” (relato 2); “Medo, acho um pouco inseguro” (relato 3); “Paz, com o 

barulho dos pássaros e a natureza” (relato 4); “Tristeza pelo fato de estar abandonada deste 

jeito” (relato 5); “Tranquilo e relaxado” (relato 6); “Me sinto um lixo aqui, pois a praça está 

um lixo” (relato 7). 
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São estas percepções vivenciadas em um momento particular que certificam as 

discussões já descritas sobre o local, tanto nas análises do vivido quanto nas análises do 

concebido, um entrelaçamento que esclarece as impressões do cotidiano com a natureza, 

insegurança nas relações sociais e preocupação com o abandono, incluindo ainda o mural de 

arte urbana e pichações, que requer atenção, conforme a fala de dois entrevistados.  

Ao indagar as pessoas sobre o que a Praça Lauro Müller representa para elas, a maioria 

das respostas faz referência à memória e ao lazer de seus cidadãos: “É espaço necessário, parte 

da história da cidade” (relato 1); “As praças são lugares importantes da cidade, trazem relação 

com a cidade e contrastam com os edifícios, são espaços abertos” (relato 2); “É o sossego no 

meio do movimento, o lugar do lazer” (relato 3); “Aqui representa diversão para minhas filhas, 

mas só para elas” (relato 4); “Lugar para sentar” (relato 5); “Iria fazer falta se não estivesse 

mais aqui, sempre precisamos de lugar para sentar” (relato 6); “Esta é a praça da Biblioteca 

e deveriam ter o cuidado que este lugar requer, deveria ser o cartão postal da cidade” (relato 

7). 

Entretanto, as memórias do passado também foram registradas, mas a maioria dos 

entrevistados descreveu ter poucas lembranças antigas sobre esta praça. Os poucos que 

descreveram algo revelaram um olhar em comum, uma saudade do movimento de pessoas e das 

feiras quando eram volumosas (mas fazendo referência ao período antes da pandemia). Quer 

dizer, a baixa referência à história local por parte dos entrevistados se sobressai. A biblioteca 

foi citada por uma pessoa como parte de sua memória, situação que corrobora com o 

diagnosticado no concebido, quando se tratou da falta de comunicação e de atenção ao 

patrimônio material da Praça Lauro Müller. 

 

7.2.5 A percepção dos usuários da Praça Nereu Ramos 

 

Na Praça Nereu Ramos, as incursões para conversar com os usuários aconteceram em 

três dias diferentes78 da mesma semana, no período diurno (manhã e tarde), com 18 

entrevistados. 

A primeira discussão que se apresenta é a relação de uso do espaço concebido (figura 

185). Dos entrevistados, 50% se relacionam com a praça há mais de 20 anos, pessoas estas que 

acompanharam as evoluções do local. Sobre a frequência, 78% estão diariamente ali (embora a 

 
78 As entrevistas nesta praça aconteceram no período vespertino do dia 27 de outubro (terça-feira), no período 
matutino do dia 28 de outubro (quarta-feira) e no período matutino e vespertino do dia 29 de outubro, todos no 
ano de 2020. 
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maioria deles permaneça somente durante a semana). Quanto ao período que costumam 

frequentar, 50% ficam somente pela manhã, por ser o momento em que os dependentes 

químicos e as pessoas em situação de rua estão dormindo, ou seja, no período da tarde, um 

determinado grupo tem evidente interferência no uso da praça (cenário descrito com base nos 

relatos).  

Em uma pergunta aberta, os usuários foram questionados sobre as atividades praticadas 

no local. Após fazer uma correlação com as respostas, aponta-se a ação conversar como a mais 

expressiva, seguida por descansar, jogar e trabalhar. Depois, com menos expressão, ficam 

observar, sentar, caminhar, se alimentar e esperar. Como não se trata de pergunta fechada, as 

respostas vêm do que a pessoas lembram no momento, o que é essencial para se ter, no conjunto, 

aquelas que são mais importantes para os entrevistados. O que se revelou corrobora com as 

ações descritas no vivido, em que grupos se relacionam e conversam, além de que existe no 

local a prática do jogo. O trabalhar é descrito pelos taxistas e por vendedores ambulantes. 

Ao investigar o que agrada e o que desagrada os usuários da Praça Nereu Ramos 

(também pergunta aberta com correlação nas respostas para formulação de uma lista), o 

destaque positivo fica para a conversa, seguido das vegetações (sombra), tranquilidade e os 

pássaros/natureza — estas três últimas são ações concomitantes, mas descritas por pessoas 

diferentes. Já o que desagrada revela os problemas sociais vivenciados nesta praça, sendo o 

dependente químico o mais citado, pois, quando em estado alterado, tem ações que, por vezes, 

gera incômodo. E por serem numerosos neste espaço, em grupo exercem seu poder ao ocupar 

os bancos e fazer algazarras, conforme citações de entrevistados e observado no campo. As 

pessoas em situação de rua aparecem em segundo lugar e são, em determinados momentos, 

descritas como dependentes químicas (mas podem não ser). Algumas falas ainda descrevem a 

questão de pedirem dinheiro e alimentos, além de tópicos de apropriação levantados pelos 

entrevistados (estendal e uso do palco, por exemplo).  

Todavia, após este descritivo, é necessário aventar a questão social destes grupos que 

veem na praça seu “lugar”. Tratam-se de pessoas carentes de tudo, que têm na praça alguns 

apoios para sua sobrevivência. É onde recebem alimentos e até apoio psicológico (ações 

religiosas). Também têm ali um dos poucos pontos de água para sua higiene (ao lado da cabine 

de táxi). São, ainda, usuários do abrigo formado pelo palco, onde alguns usam como dormitório. 

Em suma, é preciso um olhar de empatia para aqueles que não têm morada e ocupam espaços 

livres e de uso comum da cidade, como lhes é de direito. 

 

 



361 
 

Figura 185 – Infográfico sobre o uso da Praça Nereu Ramos com base nos entrevistados 

   
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

Na percepção dos usuários sobre o construído na Praça Nereu Ramos, vê-se, na figura 

186, o infográfico com a primeira parte dos resultados. Observa-se, antes, a questão de 

segurança contra crime no local. Neste quesito, os entrevistados se dividem entre achar a praça 

segura e insegura durante o dia — os que se sentem seguros estão no grupo de quem está 

somente pela manhã no local. E, no período da noite, a sensação descrita pela maioria é de 

insegurança e violência. 

Dos elementos edificados na praça, as percepções sobre a acessibilidade foram 

consideradas boas por 50%, regular por 28% e apenas 22% avaliaram como ruim ou péssima, 

dados que refletem levemente o exposto na análise do concebido, em que se verificou ser um 

local sem desenho universal e comunicação, contudo, que atende o quesito por meio do piso 

com guia podotátil e rampas de inclinação adequadas. 

 Sobre a manutenção geral da praça, demonstra-se uma percepção equivocada da 

realidade. Apesar de existirem muitos elementos danificados no local, o resultado foi de 39% 

dos entrevistados a considerando boa ou ótima, 33% entendendo como regular e apenas 28% 

achando o local com manutenção ruim ou péssima. 

Quanto à limpeza, 56% ponderam como boa ou ótima e o restante como regular ou 

péssima, por ser um local que possui uma higienização diária no período matutino. Porém, 
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quando chegam o entardecer e a noite, a situação do espaço já não reflete mais este aspecto 

positivo. Observa-se ainda uma contradição no que diz respeito à limpeza dos objetos, como o 

palco ou o ponto de táxi, que se encontram com limo e sujeira incrustrada.  

 Sobre a vegetação existente, mesmo sendo considerada adequada por uma parte dos 

entrevistados, a maioria deles apontou a manutenção como inadequada e/ou solicitou mais 

árvores e/ou inserção de flores. Chama atenção também a solicitação para uma melhor 

distribuição das árvores, pois a sombra fica concentrada em uma área específica, tema levantado 

no concebido. Algumas falas se destacam: “Deveria ter mais árvores, para ter mais sombra, 

aqui todos ficam aglomerados” (relato 1); “É interessante, mas é mal distribuído, aqui tem 

muito e lá nada, falta sombra” (relato 2); “Mais cuidado, mais flores, como se vê no Ipreville” 

(relato 3). 
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Figura 186– Percepção do construído na Praça Nereu Ramos com base nos entrevistados (parte 1/2) 

  
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

 Sobre a percepção dos usuários com relação aos mobiliários (figura 187), os 

apontamentos estão relacionados aos bancos, lixeiras, mesas, paraciclos, luminárias, abrigo de 

táxi e palco. No quesito manutenção, os entrevistados se dividem entre adequado e parcialmente 

adequado e, em menor número, apontam como inadequado. Todavia, o que se vê no local são 

equipamentos danificados e sujos.  

Quanto à estética, a maioria a considera inadequada, o que vai ao encontro da avaliação 

do concebido, resultado que reflete a ausência de estímulos visuais positivos e o abandono da 

manutenção.  
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No que tange à quantidade de mobiliários, a perspectiva apontada é de que atende, uma 

resposta que contrasta com a próxima questão, sobre o assento, apontado como insuficiente e 

desconfortável para a maioria. 

Ao questionar sobre a função, a maior parte dos entrevistados considera parcialmente 

adequada ou inadequada, o que aponta que existem necessidades desassistidas, que aparecem 

ao correlacionar outra indagação, acerca do que falta na praça. Sobre isso, o destaque é para um 

bebedouro e um banheiro, como observado nas demais praças. Vale ressaltar algumas falas que 

surgiram sobre a disponibilidade de água na praça: “Acho muito contestável um bebedouro, o 

ponto de água que temos aqui enche de morador de rua, é uma bagunça” (relato 1 - taxista); 

“É importante ter água, chega uma mãe com criança e não tem onde lavar a mão, o morador 

de rua também, eles precisam e não têm. Só tem este ponto aí, o que já ajuda” (relato 2 - outro 

taxista). São percepções distintas, pois enquanto um mostra empatia com a situação vulnerável 

de pessoas, outro nega o problema social e requer o afastamento delas.  

Para o mobiliário luminária, o questionamento foi feito apenas no aspecto funcional, 

sobre a iluminação na praça. As respostas apontam um equilíbrio entre a satisfação (39% 

consideram boa) e a insatisfação (39% consideram péssima e ruim), o que não corresponde à 

realidade, visto que um maior número deveria estar descontente, porque na avaliação do 

concebido foram constatadas muitas lâmpadas queimadas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



365 
 

 

 

 
Figura 187– Percepção do construído na praça Nereu Ramos com base nos entrevistados (parte 2/2) 

  
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

Este panorama do percebido pelos usuários fica melhor esclarecido quando os 

entrevistados revelam o que sentem na Praça Nereu Ramos. Alguns aspectos ressaltam as 

relações sociais e outros, o construído, como se observa nas falas: “Me sinto bem, eu tenho 

amigos” (relato 1); “Me sinto bem, apesar das coisas de drogas aí que já falei” (relato 2); 

“Divertida, dá para jogar e dialogar, uma pena a pandemia” (relato 3); “Confortável, tem 
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sombra” (relato 4); “Gosto daqui, por isso trabalho aqui, mas já foi bem melhor” (relato 5); 

“Não me sinto muito seguro, dependendo do horário eu sinto medo de estar aqui” (relato 6); 

“Tranquilo e incomodado, depende se tem discussão e barulho alto” (relato 7); “Aqui é minha 

casa” (relato 8); “A sombra é boa, tem onde sentar, mas às vezes incomodam, tem gente que 

fala muita besteira e não respeita o outro” (relato 9). Este conjunto de discursos positivos e 

negativos ressalta a importância das relações sociais para o usuário da praça.  

Na argumentação sobre o que a Praça Nereu Ramos representa no conjunto construído 

da cidade, as percepções de seus usuários trazem o local como uma referência em Joinville. 

Muitos a descrevem como “cartão postal”, mas, associado a esta fala, é identificada a sensação 

de abandono, como indicam os entrevistados: “É um cartão postal, mas é também uma tristeza, 

uma vergonha o que tem aqui” (relato 1); “É um lugar importante na cidade, ela é a beleza e 

deveria ser mais bem cuidada” (relato 2); “É a praça principal da cidade e teria que ter mais 

beleza” (relato 3); “Aqui é ponto de lazer, beleza e cartão postal da cidade, mas não parece” 

(relato 4); “Um lugar de destaque na cidade, é perto de tudo e deveria estar mais bem cuidada” 

(relato 5). 

Após os relatos dos significados no presente, são trazidas aqui as memórias antigas de 

cinco anos ou mais, verbalizações que remetem ao construído e às atividades que eram 

disponíveis no local, sem deixar de incluir as relações sociais: “Tenho lembranças de conviver 

aqui com amigos que já se foram, sinto saudades” (relato 1); “Era uma praça bonita, 

apresentável e florida” (relato 2); “Quando tinha guarita de policiamento era bem melhor” 

(relato 3); “Aqui tinha guarita de polícia, chafariz e flores, tinha muito mais famílias e crianças, 

mudou muito isso aqui” (relato 4); “O show do Festival de Dança eu gostava de assistir, e 

também outros shows, músicas, ah, é a melhor lembrança que tenho daqui” (relato 5); “Na 

década de 1990 eu costumava me sentar ali para tomar sorvete com minha irmã e amiga. Era 

uma felicidade!” (relato 6). 

 Dos quatro estudos desta pesquisa, a Praça Nereu Ramos é a que apresenta a maior 

variedade de grupos urbanos convivendo dentro dela, que tem suas relações com o concebido 

correlacionadas as suas necessidades. Quando se questiona o que sentem ou o que a praça 

representa, as respostas revelam estas “identidades”. “Aqui é a minha casa”, uma frase que 

revela os laços de “pertencimento” ao lugar, assim como “Me sinto bem, eu tenho amigos”. No 

entanto, não só de percepções positivas são as falas, pois não se podem negar as questões de 

conflitos e casos de violência revelados pelos entrevistados. Aventa-se aqui que a presença dos 

mais diversos grupos colabora para a pluralidade e o entendimento das necessidades do outro. 

É no diálogo que as relações positivas se estabelecem. 
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7.2.6 A percepção dos usuários no complexo de praças 

 

Para uma compreensão sobre as percepções dos usuários do complexo histórico, que 

inclui as Praças da Bandeira, Dario Salles, Nereu Ramos e Lauro Müller, foram feitas as 

mesmas compilações de dados, agora utilizando o conjunto dos 47 entrevistados. 

 Para o entendimento sobre o uso, tem-se o infográfico da figura 188, com a apresentação 

de dados em formato quantitativo. Nele, são verificados os anos de uso por parte dos 

entrevistados, com resultado equilibrado entre os novatos (36%), que estão até 2 anos, e os 

experientes (32%), com mais de 20 anos de praça. Em relação à frequência, a da maioria é alta, 

estando nas praças todos os dias de semana — aqueles com uso esporádico, como uma vez por 

mês, por semestre ou por ano, somam apenas 19%. Quanto ao período, destaca-se a ausência 

no uso noturno, o que se explica pelo fato de todas as entrevistas terem sido realizadas durante 

o dia. A maioria utiliza as praças no período matutino e apenas 6% nos três períodos, 

vivenciando a noite nos locais. Apesar disso, houve relatos de entrevistados que conhecem as 

noites nas praças e se afastaram em razão da violência apresentada. 

 Sobre as atividades realizadas nas quatro praças, o observar foi a mais apontada, seguida 

de descansar, conversar e sentar, ações que se correlacionam com os assentos, mobiliários 

disponíveis em todas elas.  

 Ao indagar os entrevistados sobre o que lhes agrada e desagrada, são verificados, na 

dimensão favorável, três pontos principais: a sombra das árvores; as pessoas e suas conversas; 

e os pássaros, entre outros aspectos da natureza. Ainda no conveniente, outros elementos 

também foram citados, os quais se dividem entre aspectos do concebido (assento, parque 

infantil, monumento e arte urbana) e ações de pessoas (tranquilidade, movimento e evento). Na 

dimensão desfavorável, tem-se cinco percepções, sendo as três primeiras sobre pessoas: 

dependente químico; pessoa desagradável; pessoas em situação de rua; falta de manutenção; e 

falta de limpeza nos jardins. 

 Aqui, retomam-se as discussões já feitas anteriormente. É preciso compreender que as 

pessoas em situação de rua têm a praça como seu lar, por isso, não se espera que saiam de suas 

casas. A sensação de desagrado vem por meio da ação de alguns dependentes químicos, que, 

em estado alterado, podem fomentar incômodos. Isso acaba refletindo em todo o grupo, o que 

faz aparecer um olhar negativo para o outro, mas que deveria ser de empatia, afinal, são pessoas 

doentes que requerem cuidados e assistência social. 

 As percepções no uso dos espaços das praças demonstram que tanto o vivido quanto o 

concebido podem estar relacionados às questões negativas e também positivas da usabilidade.  
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Figura 188 – Infográfico sobre o uso do complexo de praças com base nos entrevistados  

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

Para um ponto de vista voltado à percepção dos usuários focado no construído, criou-se 

o infográfico da figura 189 que inicia com uma informação de âmbito mais abrangente, a 

segurança neste espaço edificado. Durante o dia, o conjunto de praças da área central foi 

avaliado (em uma questão fechada) como inseguro para 51% dos entrevistados e seguro ou 

muito seguro para 45%, o que demonstra um certo equilíbrio entre as percepções. Esta variação 

se explica nas vivências de cada indivíduo (dependendo dos períodos em que as frequenta e 

suas motivações). Sobre o período da noite, 40% relataram desconhecer esta realidade, já os 

que a conhecem a avaliaram como insegura (30%) e violenta (25%).  

Ainda nesta discussão de segurança, a percepção deste cenário está, em partes, atrelada 

ao policiamento das praças (também identificado no diário de campo). As viaturas passam pelas 

vias que contornam as praças (por vezes reduzem a velocidade para verificar), mas sem 

entrarem no espaço ou estacionarem o veículo nas proximidades. Foi evidenciado apenas um 

momento em que uma viatura entrou na Praça Nereu Ramos, estacionou no meio da circulação 

e três guardas civis saíram do carro para ficar observando o entorno, como uma intimidação, 

porém, sem abordar ninguém (até porque não era necessário). O que se espera, quando se 

descreve a necessidade de policiamento, é uma presença constante do efetivo, que possa dar 
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conta de um equilíbrio entre as relações sociais, sem intimidações de um grupo ou de outro, 

mas com atenção para o uso equitativo de todos. 

No que concerne à percepção dos usuários sobre o construído nas praças, retoma-se a 

figura 189. Sobre a acessibilidade, a avaliação foi considerada positiva para 51%, resultado que 

considera apenas o piso com sua guia podotátil, presente em todas as praças e com tratamento 

de rampas de acordo com a norma NBR 9050. Porém, a acessibilidade não é somente este 

aspecto, tanto que em todas as praças há carência de mobiliários e outras possibilidades de 

integração e acesso à diversidade humana. 

 Quanto à manutenção, 39% avaliam como ruim e péssima e 34% como regular, dados 

que mostram a percepção dos usuários para um quase abandono das praças, que estão sem 

conservação adequada nos jardins e nos mobiliários, com muitos deles apresentando risco de 

segurança, algo constatado na avaliação do concebido e nas falas dos entrevistados. 

 Sobre a limpeza, a avaliação é positiva para 41% dos entrevistados e regular para outros 

26%, contudo, esta é uma percepção adequada apenas para a higiene diária (coleta de lixo e 

varredura do piso), não para a limpeza dos mobiliários, que em todas as praças apresentam limo 

e sujeira nos monumentos e canteiros com ervas daninhas, sem poda e retirada de folhas e frutos 

perigosos. 

 Para finalizar este tópico, foi abordada a vegetação. Por ter sido uma pergunta aberta, 

foi identificado um padrão de respostas nas quatro praças e, assim, tem-se os itens apresentados. 

O resultado geral aponta para uma percepção de inadequada, que requer manutenção, incluindo 

algumas árvores que oferecem risco aos usuários das praças. Um segundo elemento de destaque 

é a solicitação de flores, as quais são quase ausentes em todas as praças, o que corrobora com 

o exposto no parágrafo anterior.  
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Figura 189 – Percepção do construído no complexo de praças com base nos entrevistados (parte 1/2) 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac. 
 

O segundo item trata das percepções do construído voltadas para o que se apresenta nos 

mobiliários (figura 190). Em um olhar mais abrangente, a manutenção das praças foi 

considerada parcialmente adequada ou adequada, resultado que não corresponde ao diagnóstico 

feito no concebido, onde o estado geral é precário. É um dado interessante, tendo em vista que 

a necessidade de quem da praça se apropria é diferente da percepção técnica, ou seja, o pouco 

que se dispõe é considerado suficiente. 

No que tange à estética, 42% a consideram parcialmente adequada e 25% avaliam como 

excelente e adequada, todavia, o que se vê no local são mobiliários muito antigos, modelos dos 
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anos 1990, todos com um mesmo padrão (o que pode ser positivo na questão de unidade visual), 

mas sem uma reformulação de design que satisfaça às demandas atuais, como um desenho 

universal para atender cadeirantes ou um bebedouro para saciar a sede, elementos ausentes em 

todas as praças.  

Sobre a quantidade, o resultado, na percepção dos usuários, também é positivo, tanto 

que 51% dos entrevistados consideram excelente ou adequada, um resultado que não corrobora 

com a análise do concebido, tendo em vista o número limitado de assentos e lixeiras, além da 

ausência de alguns mobiliários essenciais. Este número traz a percepção dos usuários e varia 

dependendo do dia e horário em que eles frequentam os locais e as necessidades que têm. 

A função, do ponto de vista dos entrevistados, é parcialmente adequada para a maioria, 

indo ao encontro do resultado da questão 30, sobre o que falta nas praças, ou seja, 

funcionalidades não atendidas, tendo como mobiliários mais solicitados em todas as praças o 

bebedouro e o banheiro. Estes dois elementos suprem necessidades básicas do ser humano, 

contudo, são de uso controverso em razão das problemáticas que se desdobraram no passado, 

quando ambos existiam nas praças.   

Na sequência dos mobiliários mais solicitados estão mesas, lixeiras, bancos 

confortáveis, lavatórios e brinquedos/parque infantil, todos elementos essenciais no cotidiano 

dos espaços públicos. E sobre o assento, com uma pergunta específica para este uso, 57% o 

consideram desconfortável e insuficiente, um resultado ainda raso quando se verifica o estado 

em que se encontra este mobiliário em todas as praças. 

 Para finalizar esta discussão, apresenta-se o resultado geral para a iluminação, uma 

avaliação de 43% como boa, correspondendo a uma realidade também distorcida, tendo em 

vista que, no geral, as praças estão bem iluminadas, com exceção apenas da Nereu Ramos, a 

única com problemas de lâmpadas queimadas que interferem na sua função. A idealização das 

praças como um lugar inseguro no período noturno pode ter exercido um efeito nas respostas. 
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Figura 190– Percepção do construído no complexo de praças com base nos entrevistados (parte 2/2) 

  
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac). 
 

Nestas entrevistas, os cidadãos também verbalizaram sobre suas percepções quanto a 

cada praça em particular. Foram três questões levantadas ao longo da entrevista: o que sente; o 

que representa; e memórias antigas. Com base nos descritivos, montou-se um quadro para 

sintetizar os aspectos gerais do percebido nestas falas (figura 191).  
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Figura 191 – Quadro síntese das percepções verbalizadas pelos usuários das praças 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac). 
 

Assim, sobre o que sentem os usuários das praças, em linhas gerais, foi verificado que 

a insegurança predomina na Praça da Bandeira, enquanto na Dario Salles há tranquilidade. 

Parece uma incoerência, depois de tudo o que foi exposto nesta análise e nas anteriores, 

contudo, os usuários entrevistados têm suas motivações para darem esta resposta. Quem está 

na Praça Dario Salles o faz pelo aspecto do isolamento, que se traduz em tranquilidade pelo 

fato de não ter julgamento de seus atos, tanto que os que ali foram entrevistados percebem nesta 

praça seu “lugar”. Já na Praça da Bandeira, as aspirações para estar envolvem a dinâmica de 

fluxo do Terminal Urbano — ao sair do local, a pessoa tem possibilidades de permanecer e, 

assim, esperar, descansar e observar. Quem no local fica está em constante presença de 

dependentes químicos em estado alterado, o que se expressa na sensação de insegurança 

relatada pela maioria dos entrevistados.  

Na Praça Lauro Müller, por sua vez, o número de “pessoas desagradáveis” presentes no 

local é reduzido se comparado ao da Praça da Bandeira. Além disso, este grupo coexiste com 

os demais aspectos construídos, que agradam os usuários (vegetações/sombra, bancos, parque 

infantil e feira), gerando a sensação de insegurança, mas também de tranquilidade. Por fim, na 

Praça Nereu Ramos, as verbalizações evidenciam diretamente as relações sociais de amizades 

e inimizades presentes no local. A variedade de grupos corrobora com uma multiplicidade de 

relações, as quais incluem conflitos e confluências, uma pluralidade que, no encontro do 

cotidiano, permite entender e conhecer as necessidades e perspectivas do outro. 
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Ao discorrer sobre o que a praça representa para o usuário, a percepção geral, em todos 

os casos, vem com respostas correlatas relacionadas à importância do elemento edificado para 

a sociedade local, sobretudo com a expressão “cartão postal”, utilizada para quase todas as 

praças como referência à impressão que uma cidade passa para seus cidadãos e visitantes. 

Acrescenta-se ainda que, na Lauro Müller, foi recorrente a verbalização sobre ser uma 

referência de lazer para seus usuários (devido ao parque infantil). E na Nereu Ramos foi 

reiterada a questão de abandono, realidade presente em todas as praças. 

Sobre as memórias vivenciadas há mais de cinco anos nestes espaços, os usuários 

discorreram acerca de suas lembranças, que se fixaram em dois paralelos: um quanto às 

atividades do passado e outro sobre elementos construídos que foram removidos nos processos 

de intervenção. Nesta mesma linha, as flores foram citadas como recordação do passado. 

Entretanto, chama atenção da pesquisadora a ausência de falas a respeito dos elementos 

históricos presentes no contexto atual, pois não foram observados relatos envolvendo o 

Monumento ao Imigrante, da Praça da Bandeira, nem a Biblioteca Municipal, da Lauro Müller, 

ou o monumento a Hans Dieter Schmidt, da Dario Salles — o pouco que se ouviu foi sobre os 

espelhos d’água desta última praça, mas também em um panorama nostálgico pela retirada, 

apesar de atualmente existir um pequeno trecho, embora sem água e sem chafariz, quer dizer, é 

um outro cenário.  

Esta realidade, aliás, é uma evidência do exposto na análise do concebido, quando foi 

verificada a ausência de atuações para comunicar a história de cada praça e seus elementos de 

memória, visto que nem mesmo os nomes das praças estão identificados e apenas um 

monumento apresenta iluminação cênica. Esta questão já foi relatada também na visão dos 

usuários, quando descrevem se sentir incomodados com a sujeira e o abandono das praças. 

Reserva-se aqui uma discussão para a Praça Dario Salles em específico. Ela se apresenta 

em “aparente” estado de abandono por conta das recentes intervenções, já descritas neste 

trabalho, e também de seu contexto de entorno, com poucas atividades comerciais e suas 

barreiras. Suas características tornam este espaço público de uso comum pouco quisto pela 

maioria dos usuários das praças, tendo em vista não fazer parte dos fluxos principais e ter 

poucos elementos que motivem a permanência. Assim, torna-se possível a apropriação por 

grupos que buscam não serem vistos, procurando apenas um lugar para estar. O que seria só 

lazer, para quem tem outras atividades cotidianas, para outros é lazer e vida, é onde se pode 

descansar, encontrar seus pares e ficar tranquilo, sem olhares de condenação.  

É válido alertar que, durante toda a pesquisa, incluindo os questionários com os 

joinvilenses, as entrevistas com os usuários das praças e mesmo as conversas esporádicas 
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durante o campo, em nenhum momento foram percebidas falas estereotipadas com relação às 

pessoas em situação de rua. Apesar de bibliografias discorrerem sobre esta temática, não foram 

verificadas descrições de incômodo quanto à aparência do outro, sua vestimenta ou odor. As 

discussões ficaram em torno das ações e práticas que este grupo vulnerável pode apresentar. 

Por fim, neste contexto de percepções dos usuários, em linhas gerais, ficou evidente que, 

de fato, os vínculos urbanos estão atrelados ao vivido (relações sociais) e ao concebido (espaço 

construído) no cotidiano de cada praça, conexões que se diferem em cada grupo urbano. 

 

7.3 AS PRÁTICAS ESPACIAIS NO COMPLEXO DE PRAÇAS 
 

As práticas espaciais são as ações presentes no contexto concebido das praças que são 

expressas pelos seus usuários por meio das vivências cotidianas. As ocupações, sobretudo 

aquelas que ultrapassam as regras do espaço físico, são as práticas espaciais lefebvrianas.  

Nesta pesquisa, as bases para o diagnóstico das práticas espaciais vieram das entrevistas 

com os usuários, das descrições do caderno de campo, das observações diretas e indiretas e da 

coleta de dados fotográficos. Em cada praça foram observadas as práticas espaciais, na linha 

teórica lefebvriana, e a partir disso foi formulado um quadro com três colunas: concebido, 

vivido e percebido. Para a identificação do concebido, verificou-se o elemento construído na 

praça. Na sequência, o vivido é a descrição do que se espera tecnicamente como ação cotidiana 

do elemento construído descrito inicialmente. E o percebido informa o que, de fato, acontece, 

que é a prática espacial.  

No panorama geral deste complexo de praças, “as práticas espaciais” se apresentam em 

diversas apropriações vividas no construído. Algumas se revelam comuns em todos os espaços 

e outras são peculiaridades de cada praça, definidas pela presença do usuário com suas 

demandas e a disponibilidade dos elementos construídos. Assim, primeiro são discutidas as 

práticas espaciais comuns em todas as praças e, depois, apresenta-se um olhar aproximado para 

cada caso. 

As pessoas em situação de rua são encontradas em todas as praças deste complexo 

histórico. São elas que forçosamente se encaixam nos espaços, dando conta de uma sociedade 

que não as acolhe e nem aceita, mas a rua lhes serve de abrigo e é onde desenvolvem relações 

sociais. Para suprir suas necessidades básicas, são protagonistas de algumas práticas espaciais  

lefebvrianas, como no uso dos estratos vegetais com a função de abrigo para guardar seus 

pertences, ação realizada também por traficantes, conforme relatos, que escondem dinheiro e 

drogas em meio a árvores, arbustos e forrações.  
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Outro elemento construído utilizado nas práticas espaciais em todas as praças é o banco, 

que, projetado com a função de assento, passa a ter também a função de cama na ação das 

pessoas em situação de rua. Este mobiliário se apresenta ainda como varal para estender roupas 

em quase todas as praças, com exceção da Lauro Müller, ou seja, ao encontrar um ponto de 

água para higienizar suas roupas, precisa-se de um local para secá-las, por isso, utiliza-se o 

banco como apoio para esticá-las até secar, o que costuma acontecer nos períodos noturnos e 

aos fins de semana, quando os espaços se tornam livres para esta prática. 

O banco é também participante de outra ação por parte das pessoas que utilizam a 

modalidade de transporte bicicleta. Uma preocupação é com a segurança do meio de locomoção 

e, com isso, ao utilizarem as praças, alguns usuários fixam sua bicicleta o mais próximo possível 

de seus olhos, utilizando o banco para este fim. Logo, ele passa a ter a função de paraciclo na 

ação do ciclista para proteger seu bem móvel. 

Outra prática vivenciada em todas as praças se caracteriza pela falta de assento. Os 

usuários se veem impelidos a encontrarem novas formas para suprir suas necessidades. São 

ocupações que transcendem o concebido e criam uma nova ordem. Assim, em todas as praças, 

as bordaduras dos jardins em concreto são utilizadas para a função assento, mesmo que, em 

alguns casos, apresentem-se demasiadamente desconfortáveis.  

E, dependendo da disponibilidade dos elementos arquitetônicos em cada praça, outras 

situações semelhantes são encontradas. Trata-se de elementos não projetados para o sentar que 

passaram a sê-lo, conforme apresentado na sequência, na descrição por praça (questão também 

evidenciada na análise do vivido e do concebido). 

 

7.3.1 As práticas espaciais na Praça da Bandeira 
 

Na Praça da Bandeira, algumas das ações que transcendem as regras do concebido (e 

são encontradas nas demais praças), assim como suas peculiaridades, podem ser verificadas em 

síntese na figura 192.  
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Figura 192 – Quadro de práticas espaciais identificadas na Praça da Bandeira 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac). 
 

São ações que expressam a necessidade de pessoas em situação de rua no uso polivalente 

do banco. Também se repete o uso dos estratos vegetais para guardar pertences. Além disso, 

repetem-se as ações de fixar a bicicleta junto ao banco e utilizar a bordadura de jardim na função 

de assento. 

O elemento diferencial na Praça da Bandeira é o uso do Monumento ao Imigrante, que 

tem a função concebida de contemplação e memória histórica, mas, no cotidiano vivido do 

local, passa a ser utilizado também para assento, visto que tem degraus, e para a brincadeira de 

escalada por crianças. Na ausência de atividades de lazer, encontra-se uma solução criativa, 

contudo, existem riscos em razão deste uso não projetado, tanto para as crianças, que podem 

cair e se machucar, quanto para a obra de arte, que pode ser danificada. 

Ainda nesta praça, outro elemento construído cujo uso transcende sua função original é 

o paraciclo. Instalado com o intuito de apoiar e dar segurança ao ciclista, passou a ser ocupado 

também como assento, mesmo que seja visível o desconforto com esta prática. 

Por fim, a caixa técnica utilizada pelas empresas de telefonia e/ou energia se apresenta 

com a colagem de papéis de comunicação, como venda de produto, oferta de serviço ou evento. 

Chama atenção esta ser a única praça com ausência de pichações neste elemento.  

 

7.3.2 As práticas espaciais na Praça Dario Salles 

 

As práticas espaciais na Praça Dario Salles são reduzidas, tendo em vista à baixa 

presença de usuários.  
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Sendo as práticas espaciais as ações das pessoas no espaço físico e suas necessidades de 

transcender o uso proposto tecnicamente, para esta praça, as necessidades básicas de quem 

habita as ruas ganha ênfase, como dormir nos bancos e mesas, estender roupas nos bancos, 

guardar seus pertences nas vegetações e se sentar nas bordaduras de jardim em concreto, no 

piso e na mesa (figura 193).  

 
Figura 193 – Quadro de práticas espaciais identificadas na Praça Dario Salles 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac). 
 

Destaca-se que alguns dos grupos que costumam permanecer na praça possuem como 

meio de locomoção a bicicleta, com isso, ao parar no local, eles costumam utilizar os bancos e 

as árvores como apoio para seus meios de locomoção, porém, não se viu a prática de prendê-

los, fixando com corrente ou outro recurso, pois normalmente não os deixam no local para 

circular nas imediações. 

Uma prática espacial presente na praça Dario Salles é a pichação79, uma ação para 

registrar a passagem de grupos específicos ou transmitir mensagens, o que transcende a função 

do elemento no qual foi inserida. No caso desta praça, aparecem pichações na caixa técnica e 

no monumento pira simbólica. Observa-se uma ausência de pichações nas lixeiras, 

provavelmente por conta da instalação recente dos itens — este tema é levantado porque esta 

ação está presente em outras praças que também apresentam pichações nas caixas técnicas.   

 
79 As pichações são expressões dos espaços públicos por meio de letras, palavras, rabiscos e ícones, que demarcam 
a atuação de determinados grupos e também passam mensagens. Para isso, usa-se tinta, principalmente spray 
aerossol. 
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7.3.3 As práticas espaciais na Praça Lauro Müller 
 

 No cotidiano da Praça Lauro Müller, as práticas espaciais identificadas estão compiladas 

no quadro da figura 194. Os elementos físicos de mais destaque no uso polivalente são aqueles 

que possibilitam o assento, como as bordaduras de jardins, os elementos arquitetônicos da 

parede do antigo Cine Colon, o piso e também os paraciclos. Estes últimos, mesmo situados ao 

lado de uma mureta de jardim, que dá condições melhores para sentar, é utilizado como assento 

por algumas pessoas, pois se encontra em melhor posição e permite amplas vistas da praça, 

além de facilitar a conversa com outra pessoa que senta na mureta — situações presenciadas 

nas observações diretas. 

Mais uma prática espacial já apresentada em outras praças e que também ocorre na 

Lauro Müller é o ato das pessoas guardarem os pertences nos estratos vegetais, bem como o 

uso do banco para prender a bicicleta. Nesta praça, porém, não se viu a prática de estendal ou 

dormitório para este mobiliário. 

 
Figura 194 – Quadro de práticas espaciais identificadas na Praça Lauro Müller 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac). 
 

 Um uso intrínseco apenas desta praça é o da parede do antigo Cine Colon. Com função 

básica de dividir os espaços, passou a ser utilizada para a representação de arte urbana e 

pichações. A representação é feita por desenhos e expressões (cores, formas e mensagens) que 
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chamam atenção para os temas sociais e políticos vividos pela sociedade local, já as pichações 

são escritas, com predomínio na demarcação da presença de determinados grupos. Inclui-se a 

ação de arte urbana também no piso perto do parque infantil, que possui desenhos dedicados ao 

tema infantil. 

 As caixas técnicas (nos dois conjuntos), que têm a função de dar apoio a empresas de 

telefonia e energia elétrica, recebem também a função de painéis de comunicação, com papéis 

colados em suas superfícies dando conta de passar informações para as pessoas que circulam 

por ali — estes equipamentos também receberam pichações, assim como as lixeiras.  

 

7.3.4 As práticas espaciais na Praça Nereu Ramos 
 

 A Praça Nereu Ramos, tendo em vista a diversidade de seu público e as possibilidades 

de atividades presentes nela, manifesta também um maior número de anseios e aspirações de 

seus usuários, que não são atendidos pelo concebido em seu cotidiano. 

 A lista com as práticas espaciais identificadas nesta praça pode ser conferida na figura 

195.  

 
Figura 195 – Quadro de práticas espaciais identificadas na Praça Nereu Ramos 

 
Fonte: Produzido pela autora com base na pesquisa de campo - entrevista com usuários - produzido em 

Microsoft®PowerPoint 2021 para Mac). 
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 As práticas espaciais que envolvem os bancos se assemelham às ações das demais 

praças, com o uso para dormir, estender roupa e prender a bicicleta, questão já debatida nas 

análises das praças anteriores, assim como o uso dos estratos vegetais para guardar pertences e 

a bordadura de jardim utilizada no ato de se sentar. 

Das peculiaridades da Praça Nereu Ramos, no aspecto assento, tem-se a ação de alguns 

usuários que utilizam o encosto do banco como apoio, provavelmente para ter uma perspectiva 

diferenciada da praça, pois, ao fazerem isso, ocupam um lugar de assento com menos conforto 

e mais risco (por conta da estreita madeira que compõe o encosto). Outras possibilidades de 

assento verificadas são as mesas de concreto, que parecem ter as mesmas motivações descritas 

no item anterior, pois existem quatro bancos que envolvem uma mesa.  

Ainda sobre o assento, o mobiliário utilizado pelos idosos, que são os bancos de concreto 

com base de pedra, não atendem adequadamente seus frequentadores assíduos, pois não têm 

encosto e oferecem pouco espaço (não consideram o desenho universal para a acessibilidade). 

E com a base do assento em pedra, além de duros, no calor ficam muito quentes e no inverno, 

muito frios. A ação de seus usuários para mitigar o problema é a colocação de papelão sobre a 

pedra para aliviar o desconforto ou a adição de cadeiras e mesas plásticas, que possuem um 

melhor desenho ergonômico. 

Nesta praça, instalou-se uma torneira ao lado do ponto de táxi, junto ao registro. Este 

elemento começou a ser apropriado pelos usuários de maior frequência na praça (não fica muito 

visível), e as pessoas em situação de rua passaram a fazer sua higiene no local (lavar o rosto, o 

cabelo, as mãos e até mesmo alguma vestimenta quando o lugar está vazio). Os demais usuários 

assíduos também a utilizam para lavar as mãos. Além disso, tornou-se ponto de beber água 

(com destaque entre os mais vulneráveis economicamente). 

O palco coberto para eventos tem a função técnica concebida para apresentações 

artísticas, de dança, de música, de culto religioso, entre outras, mas as ações do cotidiano 

mostram variados usos e diversidades de usuários: abrigo para jogos (idosos/jogadores), 

dormitório de pessoas em situação de rua, assento na base e nos degraus, espaço para pendurar 

pertences de pessoas em situação de rua e pichações. 

 Os ciclistas habituados a estar nesta praça encontram formas singulares de prender suas 

bicicletas e mantê-las sob o seu olhar. Tendo em vista a atmosfera de insegurança no local, 

alguns a prendem no banco, outros na luminária e também na defensa do entorno imediato, 

apesar do espaço possuir dois paraciclos. 

A calçada e o piso da praça têm a função de circulação de pessoas, mas o ambulante (no 

local, a maioria é imigrante) se apropria deste espaço para trabalhar e, mesmo que na 
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ilegalidade, expõe seus produtos no chão ou em bancadas móveis, avançando no espaço de 

circulação. Verifica-se, no entorno imediato da praça, também o uso da defensa, que serve para 

dar mais visibilidade aos produtos (na altura dos olhos). O avanço das mesas na área da praça, 

por parte do quiosque, e na rua, pela lanchonete ou mesmo pelos jogadores que espalham suas 

mesas pelo palco, é um ato de quebra de regras, retratando práticas espaciais — aqui, destaca-

se que o ambulante sofre opressões legais em suas ações, diferentemente dos demais. 

Outra ação no concebido da Praça Nereu Ramos é a demarcação pictórica por parte de 

alguns grupos, que se pronunciam com as pichações, que passam também a se tornar elementos 

construídos no cotidiano da cidade, lembrando a todos da passagem impositiva do outro. 

Encontram-se pichados o palco de eventos (partes metálicas), as lixeiras, o abrigo de taxistas e 

a caixa técnica. Nesta última, adiciona-se a função de comunicação, embora menos intensa que 

o fluxo de informações das Praças da Bandeira e Lauro Müller. 

 

7.3.5 As práticas espaciais no complexo de praças 

 

O concebido pode ter suas regras, mas nas práticas cotidianas de cada uma das praças, 

elas podem ser interrompidas durante as ações do vivido. Esta relação se expõe quando o que 

tem disponível é diferente da demanda de seus usuários. Uma ausência de mobiliário ou 

equipamento, um formato ou um material que não atende suas necessidades, enfim, todos são 

elementos do construído que, quando não se conectam às expectativas de seus usuários, 

refletem-se em ações para tornar a ocupação viável. 

O percebido (prática espacial) suporta o ilegal e o legal convivendo no mesmo espaço, 

ainda que em conflito — como verificado nas ações dos comerciantes e ambulantes, que 

apresentam uma demanda de espaço e a resolvem com a ação de espalhar seus produtos no 

espaço público. 

A prática espacial (percebido) é resultado da ligação entre as esferas do concebido e do 

vivido — o momento em que se conectam as falas e se apresentam as realidades. As vivências 

humanas se entrelaçam com o construído e as problemáticas se evidenciam nas necessidades, 

nos anseios, nas relações sociais e na nostalgia com as memórias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se insere no campo de preocupações do planejamento urbano, em especial 

no estudo das relações entre as pessoas e os espaços públicos de uso comum (as praças) e nas 

discussões imperativas acerca do direito à cidade e suas relações com as práticas de lazer e 

apropriação (territorializações) no paradigmático complexo de praças do centro histórico de 

Joinville/SC. 

No método aplicado para dirigir o corpo analítico deste estudo de caso, foram tomadas 

como referência as categorias lefebvrianas — o concebido, o vivido e o percebido —, que 

revelaram aspectos das “materialidades e imaterialidades” e se entrelaçaram com as 

transformações históricas e as memórias urbanas.  

A investigação envolveu um complexo histórico de quatro praças, todas representantes 

do primeiro século da cidade, em um intervalo descrito até os dias atuais, buscando conhecer 

as narrativas às quais cada praça esteve sujeita neste período. Para analisá-las na categoria do 

concebido, focou-se na materialidade, com os desdobramentos do desenho urbano e os reflexos 

da produção técnica construída. Na categoria do vivido, investiu-se na imaterialidade, nas 

relações sociais do cotidiano das praças. E, então, na categoria do percebido, foi correlacionado 

o “material” ao “imaterial” nas percepções das práticas espaciais.  

Assim, neste entrelaçamento das realidades urbanas se desenhou os caminhos para 

alcance do objetivo central de compreender como ocorrem as apropriações (vínculos 

urbanos) no espaço público, em um conjunto histórico de praças na área central da cidade 

de Joinville, em Santa Catarina. 

Nas linhas iniciais, descreveu-se o entendimento sobre as bases conceituais em que a 

pesquisa se apoiou, com as reflexões sobre o domínio público para uma interpretação dos 

comportamentos da sociedade e suas relações no espaço público (busca-se os vínculos). 

Com isso, constatou-se que para o estabelecimento do vínculo humano no espaço público 

é preciso diálogo entre os diferentes, através do jogo cênico que envolve a pluralidade. Todavia, 

o ser humano tem suas peculiaridades, suas crenças e seus valores e, dentre eles, é desenhado 

o indivíduo que quer se relacionar apenas com seus pares. Transcender tais questões requer uma 

cooperação dialógica (um caminho de entendimento com o diferente). 

A interpretação de vínculo urbano envolve as pessoas e o espaço, no exercício do direito 

à cidade, da apropriação, da fruição e das relações sociais. Para uma interpretação de como esta 

vida urbana se estabelece nas cidades, é possível captá-la em um entrelaçamento de categorias: 

o concebido (representações espaciais), o vivido (espaço das representações) e o percebido 
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(práticas espaciais). Dentro desta perspectiva, do vínculo urbano (as relações entre pessoas e 

espaço urbano), direciona-se o olhar para o lazer (fruição do espaço urbano). O lazer é o 

momento de descompressão, que pode ser ativo e com significado no espaço público, pois ali é 

visto um caminho para fomentar a vida ativa e a relação entre as pessoas no espaço urbano, 

embora condicionadas à disponibilidade de espaço físico e à presença humana.  

Dos espaços públicos de lazer de uso comum, tem-se a praça, presente nos centros 

urbanos históricos das cidades, que remete às memórias de seus citadinos. Na acepção técnica, 

pode ter função variada e sua estrutura pode conter elementos que fomentam a permanência, ou 

ser apenas de passagem. Além disso, compreende-se que as praças devem ser lugares de 

encontro entre os diferentes, onde se delineiam as pluralidades e se abrem possiblidades de 

trocas: uma catalisadora da vida urbana. Neste enredo, a praça é o lugar de exercitar o direito à 

cidade, onde a vida ativa ganha força com as relações sociais (trocas) e as possibilidades de 

apropriações, cenário no qual os vínculos urbanos se delineiam e razões pelas quais este é o 

objeto de estudo desta tese.  

Com exposto, conclui-se que o vínculo humano no espaço público requer o diálogo com 

os diferentes (a presença da pluralidade arenditiana) e para que as relações positivas se 

estabeleçam, se desenha a cooperação dialógica sennetiana como um caminho. 

Na segunda temática do trabalho, tem-se as bases teóricas para a compreensão das 

territorialidades e apropriações no espaço público. Apresentam-se, então, os conceitos de 

espaço geográfico como um sistema de ações e objetos com interação contínua no espaço. E é 

dentro desta estrutura que reside o território, no qual as ações são dadas pelas relações de poder 

(ações/vivido), que podem ser reconhecidas nas territorialidades construídas nos lugares. Elas 

podem ser cíclicas, ou seja, estabelecidas em períodos diferentes do dia, ou móveis, flexíveis e, 

ainda, de longa duração ou efêmeras, com diferentes escalas regionais, locais ou, como no caso 

aqui estudado, os nanoterritórios. Destas preocupações teóricas, optou-se por transitar em 

diferentes campos, dentre eles os estudos da antropologia urbana, que corroboraram para 

apreensão das relações sociais do cotidiano das cidades (vivido) — aqui, em especial, das praças 

e seus grupos urbanos, com um modelo analítico que aproxima o pesquisador das realidades 

urbanas e das pessoas.  

No desdobramento do concebido, por se tratar da visão técnica do que está construído, 

foi feito o diálogo com profissionais da área de arquitetura e urbanismo, sobretudo na 

perspectiva do desenho urbano, a fim de caracterizar as principais demandas e compreender 

aquelas que são tratativas em prol das relações humanas. Por fim, o percebido, por se tratar da 

correlação entre o vivido e o concebido, foi descrito somente no corpo analítico. Com esta 
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discussão, o que se assimilou foram os caminhos para um diagnóstico urbano em benefício da 

compreensão dos vínculos urbanos nas praças, ou seja, para um lazer ativo e com significado 

em espaços públicos de uso comum, como a praça, se requer a disponibilidade de espaço físico 

com desenho para as pessoas e a presença delas. 

A terceira temática envolveu a cidade de Joinville e o conjunto de praças históricas. Trata-

se de uma cidade que reforça seus símbolos do passado como marca do presente, com epítetos 

como Cidade dos Príncipes, Cidade das Bicicletas e Cidade das Flores, que são fomentados por 

vários grupos locais (governo, organizações, empresários e, em alguma medida, seus cidadãos). 

Apresenta uma inegável relação com o trabalho, desde sua formação até o presente, a qual 

trouxe implicações na produção do espaço urbano, com expansão desordenada, bairros 

periféricos e reflexos na distribuição de seus espaços de lazer. Sobre as questões identitárias, 

seus cidadãos conhecem as relações germânicas locais, mas têm dificuldades para reconhecer 

outras identidades tão antigas quanto, como a indígena e a afro-brasileira, as quais obrigam 

estes últimos grupos a se organizarem em ações visando sua visibilidade. Neste contexto se 

conclui que a cidade de Joinville, em seu percurso histórico vivenciou períodos de intensas 

mudanças políticas, econômicas e sociais que refletiram em seus espaços de lazer (com uma 

distribuição heterogênea), sendo as praças da área central também palco destas transformações, 

com interferência em sua usabilidade (apropriações), como se evidenciou nos recortes 

históricos de cada caso. 

O conjunto de praças objeto deste estudo se insere no centro histórico da cidade e faz 

parte de seu desenho inicial. Para dar conta de entender o processo evolutivo de cada uma delas, 

foi feito um levantamento cronológico das principais intervenções pelas quais passaram. A mais 

antiga de Joinville, de 1897, é a Praça Lauro Müller, que já foi um jardim importante. Nela se 

identificaram cinco intervenções principais, sendo as mais impactantes em 1955, com a 

instalação da Biblioteca Municipal, e sua última alteração, em 2008. A Praça Nereu Ramos não 

tem data precisa de criação. Pelos estudos, acredita-se ser em 1904. Depois disso, passou por 

quatro alterações principais, sendo a última em 2003. A Praça da Bandeira é de 1951 e nasceu 

junto com a Praça Dario Salles, que mudou de nome em 1971. Ambas passaram por quatro 

intervenções principais, incluindo sua criação, sendo a última em 2009. Contudo, a Dario Salles 

recebeu uma obra de infraestrutura urbana (drenagem do rio), finalizada em 2019, e voltou a 

ser liberada para uso público sem seus equipamentos de lazer, como parque infantil e aparelhos 

de ginástica. 

Neste caminho de narrativas sobre o enredo evolutivo de cada praça, no que diz respeito 

ao seu espaço físico, não existe acervo municipal com estes descritivos, assim, juntaram-se 
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vários recortes de fontes diversas para contar estas histórias, as quais resultaram em um relato 

cronológico acerca de seus processos de intervenções. Outro entendimento se refere ao tempo 

decorrido entre as práticas de transformação, aventando-se a carência de ação para antecipação 

das fragilidades das praças, onde, na maior parte dos casos, as intervenções ocorreram depois 

que já se apresentavam problemas estruturais e sociais. 

Após o entendimento da vertente evolutiva, partiu-se para a avaliação do construído. A 

discussão iniciou com um olhar distanciado em um recorte que incluiu o conjunto de praças e 

seu entorno, assim, foram apresentadas as complexidades urbanas da área central de Joinville, 

nas quais o conjunto está inserido. Direcionou-se, então, para três temáticas que se relacionam 

com o uso das praças: o uso do solo, o fluxo de pessoas e os modais de transporte. No aspecto 

do uso do solo, ressurgiram as problemáticas de expansão urbana vivenciadas pela cidade nas 

décadas de 1970 e 1980, que impactaram na ocupação do Centro, com o esvaziamento da função 

residencial, todavia, com a continuidade nas atividades de comércio e serviço. Neste panorama, 

há vitalidade urbana diurna e uma escassez de pessoas no período noturno, situação que também 

apresenta variáveis nos usos diurnos. A dinâmica de fluxo de pessoas sofre influência dos usos 

do solo, com a presença de atividade comercial no entorno da praça, que faz parte do trajeto do 

cidadão, que, em sua passagem, pode encontrar motivos para permanecer. Em cada praça foram 

verificadas variações do que se encontra disponível em suas proximidades. A Dario Salles está 

mais afastada da área comercial, enquanto a Nereu Ramos está envolta nestes usos — ambas 

apresentam variações consideráveis na concentração de usuários. Entretanto, outros usos 

também podem fomentar a presença das pessoas, como é o caso do Terminal Urbano, que se 

encontra conectado com a Praça da Bandeira. Também foram destacadas outras atividades que 

não estão relacionadas às questões de consumo, como os equipamentos de lazer e cultura ou os 

templos, contudo, estes não apresentam um fluxo contínuo de frequentadores, pois alguns têm 

uma concentração de pessoas maior em determinados horários, como no caso do ginásio de 

esportes ou dos próprios templos, mas são importantes para concentrar usuários em uma maior 

variedade de horários (para além dos horários comerciais que parecem reger as dinâmicas de 

vitalidade da área central). No que tange aos modais de transporte, o ponto relevante se 

relaciona à presença do Terminal Urbano, que, se por um lado concentra as pessoas, por outro, 

traz também os ônibus e, com isso, os aspectos negativos de sua localização, como obstáculos 

e riscos na caminhada entre as praças e a cidade, situação vivenciada nas Praças da Bandeira e 

Dario Salles. Ainda nesta temática dos transportes, o uso de modais limpos (energias 

renováveis) sofre carência com a ausência de ciclovias. Existem tratativas para mitigar este 
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problema, com ciclorrotas, no entanto, as ações mais concretas ainda se encontram nas 

instâncias do planejamento.  

Estes aspectos do que está construído no entorno das praças têm relação com o uso, tendo 

em vista que é preciso motivações para ir até o lugar e, se existem elementos atrativos em seu 

entorno, as possibilidades se ampliam. Entretanto, é preciso um olhar aproximado para cada 

praça para analisar o que está disponível, no intuito de encontrar os indícios do que motiva o 

cidadão de passagem a parar, ou, ainda, se a própria praça é fomentadora de concentração de 

pessoas. O que permite concluir que os desdobramentos do planejamento urbano interferem na 

vitalidade das praças (presença humana). Em uma perspectiva macro, nas tratativas de uso solo 

e mobilidade. Em um olhar aproximado, no nível do desenho urbano, pois existem regras que 

interferem no que pode ou não ser feito na composição dos espaços, nas ações técnicas e dos 

citadinos. 

O conjunto de praças se apresenta inserido no centro histórico da cidade, em uma 

conformação acessível, com todas ligadas por pelo menos três vias e sem fechamentos ou 

portões. São áreas de lazer urbano que conformam uma rede de espaços abertos, de fluidez 

visual, contudo, as peculiaridades de cada caso demonstram que existem diferenças na fluidez 

física, reflexos do Terminal Urbano nas Praças da Bandeira e Dario Salles. Contudo, em todos 

os casos as vias são barreiras — apenas na Lauro Müller uma das ruas é parte da praça e possui 

acesso de carros restrito.  

Ao entrar nas praças, os caminhos devem ser livres para que se induza a passagem por 

elas, contudo, os desenhos dos jardins não corroboram com isso. Em algumas situações, como 

nas Praças Nereu Ramos e da Bandeira, apesar de algumas barreiras, há caminhos largos que 

convidam a transitar. Na Lauro Müller eles são estreitos e, na Dario Salles, o espelho d’água e 

os jardins criam uma barreira para isso. Nesta caminhada, o cidadão é capaz de entrar na praça 

e o que está disponível em sua estrutura pode convidá-lo a ficar. Assim, em todas existem 

possibilidades de se sentar e ter sombra, elementos almejados para uma parada. Mas elas 

também podem repelir as pessoas, com mobiliários urbanos pouco confortáveis, alguns sem 

manutenção e sem desenho universal.  

Outras atividades são pouco exploradas. Vê-se apenas um parque infantil e uma área de 

feira na Praça Lauro Müller e, na Nereu Ramos, um palco de eventos. Desta maneira, limitam-

se as possibilidades de serem espaços fomentadores de fluxo de pessoas, como acontece quando 

existem programações de eventos, momentos esporádicos em que a praça tem mais vitalidade.  

Observa-se ainda que a Praça Lauro Müller possui os elementos de atividades citados e 

também abriga a Biblioteca Municipal, mas, mesmo com estas condicionantes, não é a mais 
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frequentada entre as quatro, o que se acredita ocorrer em razão de seu desenho de jardins 

truncados e o edifício em seu centro, aspectos que não convidam a uma fluidez de caminhada 

pela praça. A isso, acrescentam-se também as conformações de seu entorno nas relações de 

fluxo com a cidade (ela não está no caminho, como a Nereu Ramos, mas é um atalho).  

Nas avaliações, foi possível utilizar um modelo para pontuar as características de cada 

praça e, assim, verificar os elementos que podem fomentar a relação humana no espaço 

construído, ou seja, intervenções que induzem aos vínculos com o construído. O resultado 

destacou a Praça Nereu Ramos e, na sequência, a Lauro Müller, ambas com maior 

disponibilidade de recursos em sua estrutura. As Praças da Bandeira e Dario Salles são 

contemplativas, pois não possuem elementos de atividades em sua composição — apesar de, 

na definição técnica, a Dario Salles ficar como mista, isso se deve à presença de área livre para 

eventos e mesas que possibilitam jogos, mas que, na prática, não são usadas para este fim. Deste 

modo, após as análises, compreende-se que o construído tem relações com o vínculo urbano: 

quando as pessoas se identificam com o construído, abrem-se possibilidades para permanecer 

(vínculo espacial). Assim, o desenho urbano em consonante com o planejamento urbano, criam 

condições para que, no espaço da praça, se tenha a presença das pessoas e fomente-se suas 

interações sociais. Todavia, outras questões estão atreladas ao pertencimento e, assim, entra-se 

na próxima temática, o vivido, com suas relações sociais. 

Para o entendimento das relações sociais nas praças, foram utilizados os entendimentos 

sobre território e as categorias de análise da antropologia urbana (que se entrelaçam). Deste 

modo, identificaram-se os grupos urbanos que fazem parte do cotidiano destes lugares, 

compostos por pessoas com motivações correlatas e que, por conseguinte, têm mais 

proximidade com seus pares. A variedade de grupos por praça, em partes, evidencia o exposto 

na análise anterior, sendo a Praça Nereu Ramos a de maior diversidade e com melhor avaliação 

do construído. Na sequência, tem-se a Praça da Bandeira, que, na avaliação do item anterior, 

está em terceiro lugar. Ao buscar compreender as razões que levam esta praça a apresentar 

variados grupos, verifica-se que isso está relacionado com o que está disponível no seu entorno, 

como os templos e o Terminal Urbano. Logo, corrobora-se para o entendimento que a estrutura 

da praça e também seu entorno contribuem para sua apropriação.  

Das relações sociais nos grupos, observam-se conexões fortes entre os pares, ou seja, 

pessoas do mesmo grupo têm uma relação de amizade e mais interações, o que, pela 

bibliografia, já era esperado. Mas existem casos em que os pares conflitam em razão de disputa 

por território, como os profissionais do sexo e os traficantes. Para além das relações fechadas 

entre os pares, foi observado que os grupos têm relações entre si. Aí estão as pluralidades que, 



389 
 

no encontro com o diferente, podem se traduzir em laços de união e em espaços públicos mais 

democráticos.  

No entanto, a questão de domínio dos nanoterritórios envolve conflitos. Na ânsia por 

entender estas dinâmicas, identificou-se a existência de territorialidades cíclicas, ou seja, que 

ocupam o espaço em determinados períodos, como é o caso das pessoas em situação de rua e 

dos dependentes químicos: aqueles que não dormem nas praças (a maioria) chegam no lugar 

somente no período da tarde e o vivenciam até a noite. Territorialidades móveis foram as mais 

identificadas, pois os grupos circulam dentro das praças e entre elas, alterando seu espaço físico 

de dominação. Mas nem todos, pois existem também situações de territorialidades regulares, 

como alguns vendedores ambulantes ou mesmo os idosos/jogadores na Praça Nereu Ramos, 

que têm lugar cativo nas mesas de concreto, embora, por vezes, expandam seu território até o 

palco de eventos. Por fim, a desterritorialização se desenhou nas ações de retirada de 

vendedores ambulantes sem autorização no entorno da Praça Nereu Ramos ou na remoção de 

pessoas em situação de rua nas imediações da Praça da Bandeira (marquise do banco) — são 

ações esporádicas, mas que configuram expulsão.  

Em síntese, o recorte analítico do vivido revela as características das apropriações e das 

relações sociais. São as conexões das pessoas no espaço público que se entendem como 

vínculos humanos. E é neste contexto que o confronto e o encontro se evidenciam, pois, existe 

o incômodo com as ações do outro e também os laços fortes de amizades, por conseguinte 

abrem-se as possibilidades de troca ao conhecer o diferente. Outra questão relevante apreendida 

na análise do vivido é o equilíbrio entre as relações, pois todas as pessoas têm direito à cidade. 

Todavia, todos também temos deveres, e o mais importante deles é o respeito ao outro e suas 

diferenças. Quando falamos dos dependentes químicos que estão sob efeito de entorpecentes é 

preciso lembrar que requerem apoio, assistência, que requerem atenção das instituições, do 

governo e de todos nós. Eles são reflexo da sociedade excludente a qual fazemos parte. 

Outra temática de discussão foi sobre o percebido, em que se entrelaçam as pessoas e o 

construído na busca pelo entendimento das práticas espaciais, o que envolveu três perspectivas: 

um olhar distanciado dos moradores da cidade e como percebem suas praças; um olhar 

aproximado dos usuários que se encontram na praça; e um olhar da pesquisadora no confronto 

entre o concebido e o vivido.  

Na percepção dos citadinos joinvilenses, os aspectos do construído apresentam elementos 

suficientes para suas necessidades de lazer, porém, com problemas de manutenção. Destacam-

se também as discussões de segurança, apontadas como inseguras, contudo, evidencia-se que é 

uma questão noturna, pois durante o dia, com o fluxo de pessoas, a sensação se altera para 
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segura. No quesito relacionamento, a maioria indica relações positivas de amizade e de 

interações agradáveis, porém, as questões de violência foram abordadas e relatos sobre isso 

foram apresentados. Os problemas sociais vivenciados com os dependentes químicos foram 

apontados por se tratarem de pessoas que, quando estão sob efeito de entorpecentes, perdem o 

controle. Enfatiza-se que não se identificaram falas pejorativas (vestimenta ou odor) a respeito 

das pessoas em situação de rua. Nesta análise, foram verificadas também as relações com o 

passado das praças e as memórias urbanas dos citadinos, com interessantes perspectivas, como 

no caso da Dario Salles, que, no contexto atual, encontra-se com a pior avaliação do construído 

e o menor número de usuários entre as quatro praças, mas, na lembrança dos seus cidadãos, está 

viva por meio recordações aprazíveis, que remetem ao construído e aos eventos sediados no 

local. Entretanto, a Praça Lauro Müller, a mais antiga, foi pouco lembrada e teve reduzidas 

referências à Biblioteca Municipal. Assim, no que diz respeito à percepção dos citadinos, em 

um olhar panorâmico, as praças históricas da cidade são referências positivas em suas 

memórias, contudo, o que se encontra construído hoje requer atenção, pois a ausência de 

manutenção reflete uma sensação generalizada de abandono e insegurança. 

Na análise sobre a percepção dos usuários das praças, a síntese mostra que existem 

variações com relação ao tempo de frequentação das pessoas encontradas no local. Enquanto a 

Nereu Ramos tem 50% dos entrevistados com mais de 20 anos de praça, a Lauro Müller tem 

mais de 50% com menos de 2 anos, o que, em linhas gerais, indica os laços fortes com o lugar 

no primeiro caso. No entendimento sobre as atividades praticadas, a relação é direta ao que está 

construído (parque infantil, bancos). Tendo em vista ser o banco o elemento de maior 

disponibilidade em todas as praças, as principais ações praticadas estão relacionadas a ele e 

variam conforme a praça: na Nereu Ramos, destacam-se o conversar e o descansar; na Lauro 

Müller e da Bandeira, o observar; e na Dario Salles, o reduzido número de entrevistados procura 

se isolar para observar e descansar. 

Dos fatores que agradam os usuários, os elementos construídos foram os mais citados, 

sobretudo os que fomentam as relações com a natureza (árvores e sombra). Entretanto, na praça 

Nereu Ramos, a relação com as pessoas ganhou destaque. Há indícios de que tanto os elementos 

construídos quanto as interações sociais fazem parte das motivações para permanecer ali. 

Sobre o que desagrada, os apontamentos acentuaram as relações sociais. Neste contexto, 

os relatos apontaram para os dependentes químicos e as pessoas em situação de rua como 

aqueles que, no ambiente da praça, têm relações conflitantes. No ponto de vista da pesquisadora, 

são eles os moradores das praças, aqueles que têm o maior vínculo com o lugar, são também os 

que, no ambiente de suas “moradias”, neste caso as praças, exercem seus “conflitos familiares” 
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que, por serem no espaço público, tornam-se visíveis. Todavia, não há de se negar que a questão 

dos dependentes químicos tem outros desdobramentos, pois quando sob efeito de entorpecentes, 

são um risco para eles e para a sociedade, o que requer assistência social.  

Em relação ao papel da polícia e sua presença nas praças - como forma de solucionar 

problemas sociais - fator de reclamação de muitos usuários, que veem na presença de pessoas 

em situação de rua e de dependentes químicos "a falta do Estado como garantidor de segurança 

pública" -, a questão é mais controversa.  Entendem-se que o policiamento nas praças deve 

mitigar as possibilidades de conflito e garantir que todos, absolutamente todos, possam usufruir 

o espaço de maneira plural e em segurança. Os “olhos para as regras de convivência” na praça 

não devem ser olhos de "coerção", de "constrangimento", de "repressão", de "proibição”. As 

praças, como espaços públicos, assim garantidos constitucionalmente, devem abrigar todo e 

qualquer tipo de cidadão. A polícia não pode escolher um tipo de pessoa para proteger, nem 

uma forma única de fruição dos espaços públicos. Neste quesito o direito à cidade é, na 

linguagem lefebvriana, universal. 

Em suma, os usuários das praças são as pessoas que nela trabalham, descansam, se 

relacionam e têm suas vidas. As praças podem ser interpretadas sob a ótica de inúmeras 

contradições, pois existem aspectos positivos e negativos a ponderar. Assim, ainda nas bases 

analíticas, ao perguntar aos usuários o que sentiam em relação a elas, as respostas deram conta 

de mostrar seus vínculos com os lugares. A Praça Dario Salles refletiu tranquilidade, mas não 

é ela o lar dos dependentes químicos e pessoas em situação de rua? Sim, pois este é o lar destas 

pessoas que, destituídas de tantos outros recursos, veem no espaço uma forma de suprir suas 

carências cotidianas e suas necessidades básicas. A Praça Nereu Ramos, por sua vez, foi 

descrita por suas relações sociais, com sensações que se misturam entre o positivo e o negativo. 

As pessoas que vivenciam as praças estão lá em razão do que está disponível (elementos 

construídos e pessoas) e, consequentemente, criam laços espaciais e humanos. 

No estabelecimento destes vínculos, seus usuários exercem domínio sobre o que foi 

inicialmente edificado e o transforma com novos usos. Há práticas espaciais reveladas no 

cotidiano das praças, no exercício da apropriação, como o banco, que, de sua função de sentar, 

passa a ser utilizado pelas pessoas em situação de rua como elemento para suprir suas 

necessidades básicas, como dormitório e local de estender roupas. As vegetações passam a ser 

guarda-volumes e muitos elementos arquitetônicos se tornam também assentos. Desta maneira, 

tem-se as mudanças de uso, expressões de seus usuários que, independentemente da 

funcionalidade ou do propósito dos equipamentos, agem conforme suas necessidades ou seus 

anseios.  
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Nesta coletânea de fatos, confirma-se a hipótese desta tese: a apropriação do espaço 

público de lazer está vinculada a três condicionantes: temporal, comportamental e 

espacial. O aspecto temporal está relacionado às constantes mudanças na sociedade, na 

economia e na política, as quais conduzem à compreensão no espaço-tempo. 

Neste aspecto, as evidências se localizam no contexto histórico descrito de cada praça, 

onde as intervenções revelaram que as transformações tiveram, em alguns períodos, motivações 

políticas e, em outros, envolveram as mudanças nos anseios sociais e também repercutiram os 

reflexos econômicos, eventos que não são vistos de forma parcial (por praça), pois se 

entrelaçam com as metamorfoses da cidade. Neste contexto do passado, os cidadãos 

joinvilenses apresentaram seus “vínculos com o passado” quando, nas pesquisas de campo, 

mencionaram suas memórias urbanas. 

A dimensão comportamental considera as pessoas e suas afinidades em grupos 

urbanos distintos, sobretudo quanto às motivações de frequentação dos espaços públicos 

de lazer, quanto à forma e aos limites impostos aos diferentes grupos. 

Para este recorte da hipótese, os fatos surgem no entrelaçamento do corpo teórico sobre 

o território e a antropologia urbana, que, ao lançá-la no empírico, descobriu os grupos urbanos 

e suas relações se evidenciaram. As interações sociais apresentaram seus aspectos de 

dominação (inerentes aos grupos urbanos) e as possibilidades de troca se efetivaram com laços 

de amizade e relações positivas, aspectos dos “vínculos humanos”. 

Em relação à perspectiva espacial, trata-se da interação entre estes grupos urbanos 

e a construção nos diferentes usos dos espaços públicos de lazer. Nesta concepção, 

interessam, principalmente, as relações entre as pessoas e delas com o espaço. 

 No trecho final da hipótese, destaca-se o aspecto técnico do que é construído no espaço 

público, o que reforça sua importância no atendimento às necessidades humanas, quando o 

desenho urbano é pensado para as pessoas e, com elas, ampliam as possibilidades de “vínculos 

espaciais”.  

Assim, tem-se a tese de que o vínculo urbano (apropriação no sentido do direito à cidade) 

se constrói a partir das relações que se estabelecem no tempo (história e memória), entre os 

aspectos do “construído” (desenho urbano das praças, equipamentos, vegetação), do vivido 

(como se apropriam, como se relacionam, como territorializam) e do percebido, que são as 

próprias práticas espaciais.  

Para a construção desta tese, a etapa analítica contou com várias fontes de dados, que 

foram entrelaçadas: 1) com base em um roteiro de observação sistemática, fez-se um 
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levantamento qualitativo e quantitativo da situação de cada praça, pontuando seus materiais e 

equipamentos; 2) foi feita uma avaliação no local, baseada em um roteiro de questões voltadas 

ao construído e às relações humanas; 3) aplicou-se um questionário aos cidadãos joinvilenses 

para averiguar suas impressões e suas formas de contato com as praças (562 pessoas); 4) foram 

realizadas entrevistas com os usuários das praças que se dispuseram a responder (47 pessoas); 

5) foram efetuadas oito entrevistas com especialistas do Governo Municipal para compreender 

o ponto de vista técnico quanto às mudanças e permanências dos equipamentos das praças; 6) 

foram empreendidas coletas de dados documentais, dentre elas os projetos das praças, os quais 

foram redesenhados para dar conta da realidade no momento do campo; 7) realizaram-se 

observações estruturadas e seu descritivo detalhado em um caderno de campo; 8) as praças 

foram fotografadas em vários momentos e períodos, o que permitiu comparativos e contrastes 

de realidades distintas; 9) por fim, foram feitas observações não estruturadas para buscar 

respostas a determinadas questões que surgiam durante a tese. Logo, com estas informações, 

foram construídos gráficos e tabelas para facilitar as sínteses interpretativas e visualizar os 

resultados de maneira mais expressiva. 

Sobre os teóricos, este trabalho se debruçou sobre vários pesquisadores da antropologia, 

filosofia, sociologia, geografia, arquitetura e urbanismo e outras áreas, contudo, optou-se pelo 

aprofundamento em três principais, com o intuito de utilizar suas categorias analíticas para 

apreender e interpretar realidades específicas. Foi o caso do sociólogo Henri Lefebvre, que, 

com suas categorias de produção do espaço urbano, contribuiu para conduzir toda a estrutura 

analítica da tese. E, dentro dos estudos do vivido, ou seja, das pessoas e suas relações, dois 

pesquisadores foram aprofundados: o primeiro, o geógrafo Marcelo Lopes de Souza, com suas 

teorias sobre território, e o segundo, o antropólogo José Guilherme Magnani, com suas 

categorias de análise para uma antropologia urbana: pedaço, trajeto, mancha, pórtico e circuito. 

Em síntese, o uso destas bases teóricas contribuiu para revisitá-las sob um novo olhar, o da 

pesquisa em uma realidade empírica de praças. 

Outra contribuição deste estudo foi o resgate histórico das narrativas sobre as praças, 

um complexo que faz parte do centro histórico de Joinville, pois estas histórias não estavam 

registradas cronologicamente. Desta forma, foi possível esclarecer que a Praça Nereu Ramos é, 

entre as quatro, a que mais tem sido pesquisada, a que mais tem registros e informações, mas o 

estudo do conjunto das praças e das intervenções nelas realizadas de maneira cronológica e 

organizada é um resultado desta tese. 

No que se refere às adversidades encontradas no percurso da pesquisa, destaca-se a 

pandemia da Covid-19, que dificultou toda a parte de pesquisa de campo (desde a observação 
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até as entrevistas), que envolvia a permanência nas praças. Seu avanço mundial foi anunciado 

em março de 2020, momento em que a pesquisadora se preparava para fazer as coletas de dados. 

Mesmo com todos os cuidados (distanciamento, uso de máscara e liberação do governo para 

estar no local), a quantidade de pessoas nas praças diminuiu. Ainda assim, o número de 

entrevistas superou um pouco as expectativas, por mais que na Praça Dario Salles tenham sido 

realizadas somente quatro, pois a circulação de pessoas foi muito reduzida. Muitas questões 

foram reformuladas em razão do surto epidemiológico, inclusive, foi acrescentado nas análises 

um tópico para as percepções das relações do espaço público de lazer durante a pandemia, 

porém, em função do tempo, não foi possível incluir os resultados neste estudo.  

Ainda dentro das dificuldades da pesquisa e suas limitações, revela-se a questão das 

representações no espaço público, discussão intrínseca das práticas espaciais lefebvrianas, estas 

são esporádicas, e não aconteceram no cotidiano da praça que foi apreendido nesta pesquisa, 

sobretudo neste momento pandêmico, manifestações sociais, políticas e culturais foram 

interrompidas. Portanto, não foi possível fazer este diagnóstico. Todavia, este é um estudo que 

tem desdobramentos importantes nesta tese e se propõe estudos futuros sobre esta temática. 

Outro contratempo vivenciado durante a pesquisa diz respeito ao modelo de análise do 

construído adotado, “o roteiro de avaliação”. Durante as sínteses dos dados coletados foram 

verificados alguns problemas no formulário, com questões repetidas e outras ausentes, sendo 

preciso adaptar para otimizar os resultados e reavaliar a estrutura proposta. Este inconveniente 

se traduz em possibilidade futura de pesquisa, pois acredita-se que é possível trazer 

contribuições na forma de ajustes do referido formulário. 

Das implicações da presente tese, observa-se que a metodologia pode servir de 

referência para outros estudos de praças, sobretudo no uso das categorias de Lefebvre e como 

elas foram utilizadas para captar as realidades no espaço urbano. 

Assim como a estrutura analítica, desenvolvida e aplicada nesta tese. No que ser refere 

as análises do concebido, tem-se uma organização com categorias analíticas que podem ser 

utilizadas em diagnósticos de praças já existentes ou em projetos em estudo, no anseio de 

averiguar suas condicionantes de usabilidade, quer dizer, podem ser úteis a profissionais, 

estudantes e outros pesquisadores. 

Quanto ao corpo teórico, destacam-se as narrativas sobre as praças, material que pode 

servir a outros pesquisadores e que pode ainda ser ampliado, dando conta de lacunas presentes 

no relato histórico. Também se observam as discussões de alguns termos, como desenho 

urbano, grupos urbanos e apropriações, construídos para dar bases teóricas a esta tese, mas que 
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podem ser utilizados por outros pesquisadores em suas definições, ou, ainda, como discussão 

para diferentes pontos de vista. 

No que tange o termo “vínculo urbano”, este é um conceito proposto nesta pesquisa 

utilizado com o intuito de especificar a relação de apropriação das pessoas com o espaço 

público. No decorre do desenvolvimento deste trabalho o termo conceitual foi desdobrado e 

compreendido, o que permitiu assim uma definição: O vínculo urbano é a conexão com a 

cidade, formado por relações resultantes de outros vínculos: o humano, o espacial e o temporal. 

Neste sentido, o vínculo humano é aquele que se estabelece nas relações plurais, no encontro 

com o diferente e nas possibilidades de aceitação do outro; o vínculo espacial tem base no 

desenho urbano feito para as pessoas, que amplia as possibilidades da presença humana e, 

assim, fomenta as relações e fortalece os próprios vínculos. E, por fim, o vínculo temporal, que 

se encontra na memória urbana, são as vivências que instituem relações fortes com o passado. 

Os vínculos temporais só são possíveis quando os vínculos espaciais e humanos se afirmam. 

Destaca-se ainda que, em vistas aos resultados da tese, é exposta uma questão urbana 

amplamente fomentada: as praças estão em estado de “abandono”. Todavia, esta é uma 

abordagem simplista, pois mesmo uma praça que parece estar “abandonada” possui vida 

complexa, e são nestes espaços que se encontram as pessoas vulneráveis socialmente, para 

quem as praças são território, moradia, lugar de visibilidade e sociabilidade intensa. Elas 

abrigam também os demais grupos identificados, que territorializam estes lugares: 

contempladores, vendedores ambulantes, taxistas, entre outros. Em suma, o que se entende é 

que as praças são espaços de vida e abrigam pessoas, sendo territórios dos que constroem 

vínculos. Com isso, almeja-se que esta tese contribua para dar visibilidade a estes territórios, 

que expressam relações sociais plurais, destituídas de preconceitos. Que se promovam nas 

praças os vínculos humanos, os vínculos espaciais, os vínculos com o passado, em essência, os 

vínculos urbanos! 
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APÊNDICE 6 – Entrevista semiestruturada 

 
CD_4 - Roteiro para entrevista semiestruturada – aplicado nas praças - Frente 

 
 

CD_4 - Roteiro para entrevista semiestruturada – aplicado nas praças - Verso 

 

 
 

ROTEIRO PARA 
 ENTREVISTA  

SEMIESTRUTURADA 
PRAÇA ____________________________________ 
Data:_________ Início: ______h Término: _______h  
Clima no dia entrevista:________________________ 
Observação:_________________________________ 
Entrevistador: _______________________________ 
 
PERFIL 
1.Nome:_____________________________________ 
2.Idade: 
�Menor que 11 �Entre 12 e 18 �Entre 19 e 29  
�Entre 30 e 59  �Entre 60 e 79 �Mais de 80 anos 
3.Gênero: �Feminino �Masculino �Outro 
4.Condição especial (PCD): �Não �Sim, qual? 
_________________________________________ 
5.Ocupação:  
�Emprego informal �Emprego formal �Autônomo(a)   
�Aposentado(a).   �Estudante �Do lar �Empresário(a)  
�Desempregado �Outro 
6. Se trabalha, qual sua profissão atual ou última? 
__________________________________________ 
7. Qual é sua renda mensal familiar?  
	 Reais mensais (R$)  

 

Salários mínimos  
� Até 2.090                      . Até 2                         . 
� Mais de 2.090 a 4.180  . Mais de 2 a 4            .             
� Mais de 4.180 a 10.450 .  Mais de 4 a 10          .    
� Mais de 10.450 a 20.900  Mais de 10 a 20        . 
� Mais de 20.900              . Mais de 20                .   
 
8.Onde você nasceu? __________________________ 
9. Você é morador de Joinville? �sim �não 
10. Se sim, qual bairro você mora? _______________ 
Se não, qual a cidade? _________________________ 
 

11. Como você se deslocou até o centro/praça? 
�Transporte público - ônibus � Motocicleta 
� Automóvel particular �Automóvel de aplicativo  
� À pé �Bicicleta �Skate �Patinete �Outro, qual? 
___________________________________________ 

12. Com quem? 
�Sozinho �Amigo(s) �Cônjuge �Filho(s)  
�Outro, qual? _______________________________ 
USO DO ESPAÇO 
13.Faz quanto tempo que frequenta esta praça? 
�Menos de 1 ano       �Entre 1 – 2 anos  
�Entre 3 – 5 anos      �Entre 6 – 10 anos        
�Entre 11 – 20 anos  �Mais de 20 anos 
�Outro_________________________________________ 
14.Com que frequência costuma estar na praça? 
�Todos os dias �Somente dias de semana �Somente fins 
de Semana/Feriados �1 vez por semana �1vez por mês  
�Semestral  � Anual  �Outro, qual?________________ 
 

15.Qual(is) o(s) período(s) costuma estar neste 
espaço? �Manhã �Tarde �Manhã e Tarde �Noite 
�Manhã, Tarde e Noite  �Outro, qual? ______________ 
16.O que costuma fazer na praça? 
___________________________________________
___________________________________________ 
17. O que motiva sua permanência na praça? 
___________________________________________
___________________________________________ 
18. Existe uma área especifica que costuma ficar? 
___________________________________________
___________________________________________ 
19. O que você mais gosta aqui da praça? E por quê? 
___________________________________________
___________________________________________ 
20. O que você não gosta na praça? Alguma coisa que 
gosta ou acha feio, algum incômodo? 
___________________________________________
___________________________________________ 

PERCEPÇOES - o espaço construído 
21. Como você se sente aqui na praça? Quais suas 
sensações? __________________________________  
___________________________________________
___________________________________________ 
22. Como descreve a segurança (contra violência) no 
local? 
Diurno:  �Muito segura   �Segura    �Insegura    �Violenta    
Noturno:�Muito segura   �Segura    �Insegura    �Violenta    

Observações: ________________________________  
___________________________________________ 
23. Sobre a circulação (acessibilidade) no espaço da 
praça?  �Ótima   �Boa    �Regular    �Ruim    �Péssima  
Se regular, ruim ou péssima, por quê?   
___________________________________________
___________________________________________ 
24. Sobre o estado de conservação e manutenção, 
como classificaria? 
�Ótima   �Boa    �Regular    �Ruim    �Péssima  
25. Sobre a limpeza do local, como classificaria? 
�Ótima   �Boa    �Regular    �Ruim    �Péssima  
26. Sobre a vegetação presente no local, alguma 
consideração?  _______________________________ 
___________________________________________ 
27. Sobre os MOBILIÁRIOS URBANOS (banco, mesa, 
lixeira, outros). Qual sua avaliação para cada item 
listado abaixo:  
A.Excelente B.Adequado C.Parcialmente adequado D. Inadequado 

 A B C D 
a) Sobre o conforto dos mobiliários 
urbanos, qual sua percepção?           . 

� � � � 

b) Sobre as funções dos mobiliários 
urbanos, como avalia?                      .  

 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
c) Sobre a disponibilidade dos 
mobiliários urbanos, atende a 
quantidade de pessoas que circulam 
na praça?                                             .  

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

d) Sobre a aparência (beleza) dos 
mobiliários urbanos, é agradável e 
atual?                                                . 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

e) Sobre a manutenção (reparos) dos 
mobiliários urbanos, é realizada?     .  

 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

28. Como classifica as áreas de SENTAR-SE? 
Responda as duas questões: 
a) �suficiente   �insuficiente 
b) �confortável   �desconfortável 
Observações: _________________________________ 
___________________________________________ 
29. Como classifica a ILUMINAÇÃO do local? 
�Ótima   �Boa    �Regular    �Ruim    �Péssima  
Observações ________________________________ 
___________________________________________ 

30. Sente que FALTA algo (mobiliários) no espaço? O 
que?_______________________________________  
___________________________________________ 
31. O que esta praça, ou este conjunto de praças, 
representa para você? 
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
RELAÇÕES SOCIAIS 
32. Costuma se relacionar com outras pessoas na 
praça?     �Não   �Sim 
33. Se sim, com quem?  
___________________________________________ 
34. Quais grupos você já viu neste lugar?  
Qual(is)? �família(s) �estudante(s) �morador(es) de rua 
�grupo de adolescente/jovem �jogador(es) - cartas, dominó, jogo 
do bicho e outro �taxista(s)   �skatista(s) �viciado(s)  
�vendedor(es) ambulante(s) �traficante(s) �religioso(s) 
�comerciante(s) local(is) �Outro(s), qual(is)? ______________ 
_____________________________________________________
35. Você costuma se relacionar com quais grupos? 
Assinale todos os necessários: �Nenhum �Sim 
Qual(is)? �família(s) �estudante(s) �morador(es) de rua 
�grupo de adolescente/jovem �jogador(es) - cartas, dominó, jogo 
do bicho e outro �taxista(s)   �skatista(s) �viciado(s)  
�vendedor(es) ambulante(s) �traficante(s) �religioso(s) 
�comerciante(s) local(is) �Outro(s), qual(is)? ______________ 
_____________________________________________________ 
36. Como descreve suas relações de maior 
proximidade (amizades)? 
�não tenho �amigável - conversas, jogos e outros  
�conhecido – cumprimentam-se �tolerável �incomodo. 
Qual pessoa e/ou o grupo?___________________________ 
37. Como descreve suas relações com quem gera 
incomodo no espaço? 
�não tenho �amigável - conversas, jogos e outros  
�conhecido – cumprimentam-se �tolerável �incomodo. 
Qual pessoa e/ou o grupo? 
_______________________________________ 
38. Você já presenciou algum desentendimento no 
local? Descreva, por favor: _____________________ 
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
O ENTORNO 
39. Costuma ir em outras praças do entorno? Quais? 
___________________________________________ 
40. Quais os locais próximos à praça você costuma 
frequentar?__________________________________
___________________________________________ 
41. Como vê a segurança com relação ao trânsito no 
entorno da praça?  
�Muito segura   �Segura    �Insegura    �Violenta 
Obs.:_______________________________________
___________________________________________ 
MEMÓRIAS 
42.Você possui lembranças antigas de cinco anos ou 
mais com relação as praças? Descreva, por favor: 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
PANDEMIA 
43. Em meio a pandemia de Covid-19, logo após a 
abertura das praças pelo governo municipal, qual sua 
percepção com relação aos usuários do espaço? 
 

�Todos retornaram �Quase todos retornam  
�Pouco retornaram �Quase ninguém  
Observação__________________________________ 
 

44. Ainda se tratando da Pandemia -Covid19, qual 
sua percepção no que se refere ao futuro das praças? 
�Serão adaptadas a novas realidades (lavatório de mãos, 
afastamentos) e com isso serão mais utilizadas 
�Serão adaptadas a novas realidades (lavatório de mãos, 
afastamentos) e mesmo assim menos utilizadas 
�Nada deve ser alterado e uso seguirá igual 
�Nada deve ser alterado e serão mais utilizadas, por se 
tratar de espaço aberto 

�Nada deve ser alterado e serão menos utilizadas por 
medo de contato com os outros 
�Outra(s) possibilidade(s), qual? ____________________ 
________________________________________________ 
45. Faça um breve relato sobre sua percepção quanto 
a pandemia e o uso das praças. _________________ 
___________________________________________
___________________________________________ 
OUTROS RELATOS E OBSERVAÇÕES 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

Eu............................................................................................
. 
......................................, abaixo assinado(a), declaro recebi 
uma cópia do “Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido”, fui informado das razões desta pesquisa e 
autorizo CRISTIENNE MAGALHÃES P. PAVEZ, 
estudante do PPGPLAN - Programa de Pós-graduação em 
Planejamento Territorial e Desenvolvimento 
Socioambiental, da UDESC – Universidade do Estado de 
Santa Catarina, a utilizar as informações por mim prestadas, 
para a elaboração de sua Tese de doutorado.  
Além disto, permito que utilize o meu nome: �Sim �Não; 
E minha imagem: �Sim �Não. 
 

Joinville, ........ de ............................. de 2020. 
 

 

 

 

Assinatura do entrevistado(a) 


