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RESUMO 

Esta pesquisa tem como finalidade o estudo comparativo das relações 

existentes entre as características espaciais e a apropriação do espaço livre público 

de duas praças, lugares de convívio social intrinsicamente inserido na malha urbana. 

Para alcançar tal objetivo, realiza-se a comparação entre a praça Cândido Motta 

localizada na cidade de Caraguatatuba, São Paulo e a praça Plaza de la República 

localizada na cidade de Valdivia, Chile. Almeja-se correlacionar o uso de apropriação 

através de alguns indicadores, gerando diretrizes projetuais adequadas ao contexto 

social. 

 

INTRODUÇÃO 

Entende-se a praça como um espaço livre de edificação, como, por exemplo, 

ruas, travessas, avenidas, rodovias, parques, reservas ambientais, áreas de 

preservação permanente, superfícies aquáticas ou qualquer outro tipo de espaço não 

edificado de propriedade pública (MAGNOLI, 2006:180). Os espaços livres públicos 

possuem um papel fundamental de promover e incentivar o exercício de cidadania.  

As praças, ao longo dos tempos, levando-se em conta os diversos aspectos 
que as envolvem, como definição, funções, usos e concepções sofreram 
significativas mudanças. Todavia, é consenso que, a despeito das 
transformações impostas pelo tempo, as praças ainda representam um 
espaço público de grande importância no cotidiano urbano (DE ANGELIS et 
al., 2005) 

A forma urbana é resultado do crescimento físico, populacional e econômico das 

cidades, seu desenho e complexidade resultam da implantação de diferentes modelos 

urbanísticos ao longo da história, como o tecido irregular de influência colonial ou o 

tecido ortogonal mais racional, a constante transformação da área central, o 

surgimento de eixos de centralidade nas periferias, os equipamentos logísticos e 

industriais ao longo de estradas e as áreas de preservação permanente em processo 

de envolvimento pela cidade (MACEDO et al., 2012:143). 

Este artigo pretende analisar e comparar como a população de Caraguatatuba, 

SP, Brasil (Praça Cândido Motta) e de Valdivia, Chile (Plaza de la República). A 

escolha das praças se dá devida à similaridade histórica, funcional e configuração 

espacial. A pesquisa foi possibilitada devido ao intercâmbio acadêmico realizado no 

1º semestre de 2018, promovido pela parceria entre a Instituição de Ensino e uma 

Instituição Bancária. 

 



OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa é entender como a população de Caraguatatuba 

e de Valdivia se se apropriam do espaço público de praça central, visando gerar 

diretrizes para um melhor projeto paisagístico e urbanístico adequado ao contexto 

social local. A pesquisa tem como objetivos específicos analisar: o nível de 

utilização/apropriação do espaço e os espaços de transições (calçadas, canteiros, 

etc). 

 

METODOLOGIA 

A primeira etapa se deu através de revisão bibliográfica e levantamento de 

dados disponíveis. O levantamento de dados averiguou a disponibilidade de 

informações sobre os objetos de estudo junto a arquivos públicos, acervo de fotos 

históricas, fotos aéreas, mapas cadastrais utilização de ferramentas de pesquisa 

como o Google Earth, bem como outros documentos que enriqueceram a pesquisa. 

A segunda fase consiste em levantamentos in loco, para uma melhor análise e 

compreensão da configuração espacial e usos atribuídos ao espaço livre das praças 

em estudo. 

A terceira fase compreenderá a análise comparativa dos objetos, mediante aos 

indicadores: integração social, atividades no local, mobiliário urbano, acessibilidade, 

condições de segurança. Ainda, a identificação dos aspectos qualitativos de projeto 

(funcionais, estéticos e ambientais), as relações sociais e físicas que estabelecem 

com o edificado, as manifestações de apropriação cotidiana pela população e as 

potencialidades latentes de qualificação. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A primeira etapa da pesquisa que consistiu na revisão de bibliografia, já foi 

realizada. Durante o intercâmbio internacional foram realizados os levantamentos das 

características de uso e de projeto, juntamente com o levantamento fotográfico da 

Plaza de la República. Neste momento, inicia-se o estudo da Praça Cândido Mota 

com o intuito de desenvolver a análise comparativa entre os dois elementos. 

Compreende-se, por conseguinte, que tais espaços consistem em abrigar práticas 

sociais, espelhar a cultura e costumes da população e onde a vitalidade esta 

intrinsicamente ligada a sua apropriação. Mediante estes preceitos, tais praças se 

constituem como espaços livres públicos substanciais para o desempenho saudável 



da vida urbana de suas respectivas cidades. As análises serão apresentadas por meio 

de mapas esquemáticos e fotografias. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Observou-se, até o momento, que praças de características centrais em 

cidades médias são pontos focais agregadores de movimento e vitalidade, ricas em 

diversidade urbana, promovida pela variedade de usos do entorno e pela ligação 

direta com o transporte público. Tem seus programas de necessidades geralmente 

baseado em usos de estar ou contemplativos, raramente orientados por usos 

esportivos, como comumente se faz em praças de bairro. Possuem uma ampla área 

disponível para aglomeração urbana capaz de promover eventos cívicos ou religiosos, 

como Feiras Gastronômicas, Festa de Santo Antônio (no caso da Praça Cândido 

Mota, associada à Igreja Matriz) e Eventos Cívicos (no caso da Plaza de la República, 

em Valdivia). 
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