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RESUMO
Este trabalho trata da avaliação de um espaço público infantil denominado “O Mundo da Criança”, localizado na
cidade de Uberlândia - MG. É parte de uma pesquisa maior sobre os espaços públicos infantis na cidade de
Uberlândia, em desenvolvimento na pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) na Universidade Federal
de Uberlândia. A avaliação se divide em duas partes: visão do pesquisador e visão do usuário, sendo apresentada
neste trabalho a análise de visão do pesquisador, com a aplicação dos métodos Passeio Walkthrough, Mapa
Comportamental e Análise Morfológica com ênfase nos espaços livres. O resultado dos métodos é apresentado de
modo a responder a pergunta-chave que norteou o desenvolvimento desta pesquisa: “O espaço infantil “O Mundo
da Criança” é um espaço humanizado?”.
PALAVRAS-CHAVE: Espaço infantil “O Mundo da Criança”. Multimétodos. Espaço público humanizado.

ABSTRACT
This work deals with the evaluation of a child public space called "The World of Children", located in Uberlândia MG . It is part of a larger research on children's public spaces in the city of Uberlândia, in developing the graduate in
Architecture and Urbanism (PPGAU) at the Federal University of Uberlândia. The assessment is divided into two
parts: the researcher's vision and the user's view , being presented the researcher vision analysis with the
application of the methods Ride Walkthrough, Map Behavioral and Morphological Analysis with emphasis on open
spaces. The result of the methods is presented in order to answer the key question that guided the development of
this research: "The children's space" The World of Children" is a is a humanised space?
KEYWORDS: Children's space "The World of Children". Multimethod. Humanized public space.

RESUMEN
El presente trabajo aborda la evaluación de un niño espacio público llamado " El Mundo de los Niños ", con sede en
Uberlândia - MG . Es parte de una investigación más amplia sobre los espacios públicos de los niños en la ciudad de
Uberlândia, en el desarrollo del graduado en Arquitectura y Urbanismo (PPGAU) de la Universidad Federal de
Uberlândia . La evaluación se divide en dos partes: la visión del investigador y la visión del usuario , que se presenta
aquí el análisis de la visión investigador de la aplicación de los métodos Paseo Tutorial, Mapa de Comportamiento y
Análisis Morfológico con énfasis en los espacios abiertos. El resultado de los métodos se presenta con el fin de
responder a la pregunta fundamental que ha guiado el desarrollo de esta investigación : " El espacio de los niños " El
Mundo de los Niños " es un espacio humanizado?".
PALABRAS CLAVE: Espacio infantil " El Mundo de los Niños”. Multimethod. Espacio publico humanizado.
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INTRODUÇÃO
Este artigo trata da avaliação de um espaço infantil, denominado “O Mundo da Criança”,
localizado no Parque do Sabiá, na cidade de Uberlândia/MG. Para avaliação deste espaço, com
foco principalmente na interação criança-ambiente, optou-se pela utilização de uma
metodologia baseada em multimétodos de análise, segundo o qual os diversos meios de coleta
e análise de dados são integrados em uma concepção ampla e abrangente do objeto de
estudo.
Para que esta avaliação fosse fundamentada, buscou-se atributos que pudessem ser
analisados e quantificados para comparação e posteriormente resultar no objetivo final desta
pesquisa. A pesquisa foi fundamentada nos estudos desenvolvidos pela PPS (Project for Public
Spaces), uma organização de pesquisa norte-americana que centra-se na observação dos
espaços apurando se os mesmos são bem-sucedidos ou não, se são capazes de atrair ou não
novos utilizadores, mas também de ajudar os cidadãos a criar e mantê-los, no sentido de
fortalecer a relação usuário-ambiente.
O artigo se estrutura iniciando com os Objetivos, mostrando a importância do tema e como
este contribui para uma pesquisa maior. Segue com o capítulo Metodologia/Métodos de
análise, exemplificando os atributos a serem analisados através do “Diagrama do Lugar”
desenvolvido pela PPS e os métodos utilizados para análise, sendo estes divididos em Visão do
Pesquisador – Análise Morfológica, Passeio walkthrough e Mapa comportamental; e Visão do
Usuário – Mapa Mental e Entrevistas. Neste artigo será exposta a visão do pesquisador,
através dos resultados da análise do objeto pelos métodos utilizados. No capítulo Resultados,
mostra-se a evolução da avaliação e os resultados obtidos através desta. A Conclusão
demonstra se o espaço “O Mundo da Criança” é ou não considerado um espaço humanizado,
respondendo a pergunta final desta avaliação.
OBJETIVOS
A escolha do tema para esta avaliação baseou-se na necessidade de conhecer mais
profundamente a relação entre os espaços públicos infantis e o usuário criança, buscando
iniciar um conhecimento acerca dos métodos para esta avaliação. É de grande importância
para o projeto de pesquisa em desenvolvimento na pós-graduação com o título: A criança e a
cidade: análises e propostas urbanísticas para espaços públicos infantis em Uberlândia. Esta
avaliação tem como objetivo avaliar o uso, fluxos, comportamentos do usuário e sua relação
com o espaço, de modo a entender se o espaço é considerado ou não um espaço de qualidade
e pensado para o usuário, ou seja, um espaço humanizado.
A avaliação baseou-se em multimétodos de análise utilizados pela Psicologia Ambiental de
modo a conhecer o espaço, o usuário e o comportamento destes. Para isso, primeiramente foi
realizada uma pesquisa bibliográfica para conhecimento de vários métodos e seleção dos que
melhor se encaixariam na pesquisa. O título deste trabalho: Espaços Infantis Públicos
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Humanizados? O estudo de caso “O Mundo da Criança”, no Parque do Sabiá, Uberlândia-MG
resultou na avaliação de um dos espaços de análise da dissertação de mestrado e contribuiu
para a definição da metodologia que será utilizada nesta. Os procedimentos, métodos e
atributos adotados, assim como o resultado desta avaliação encontram-se descritos a seguir.
METODOLOGIA/MÉTODOS DE ANÁLISE
1. DEFINIÇÃO DE ATRIBUTOS
Através de pesquisas realizadas pela PPS (Project for Public Spaces) buscando pontuar
características que os espaços públicos devem ter para serem considerados espaços
humanizados, o chamado “Diagrama do Lugar” se coloca como resultado desta busca, sendo
utilizado como guia e ferramenta essencial na avaliação de espaços públicos. Se estrutura em 4
(quatro) elementos denominados atributos-chave, sendo essenciais para o sucesso e
atratividade destes espaços: Acessos e ligações; Conforto e imagem; Usos e atividades e
Sociabilidade. A seguir, tem-se o chamado “Diagrama do Lugar” (figura 01).
FIGURA 01: “Diagrama do Lugar”

Fonte: Seixas,2015.

Numa primeira leitura do diagrama, deve-se escolher um local de intervenção tal como uma
rua, um jardim, uma praça ou um parque. A avaliação deste espaço em questão será feita
através destes quatro atributos-chave que se encontram no centro do diagrama (anel laranja).
No anel exterior (verde) encontram-se várias características que podem contribuir para uma
boa ou má avaliação do espaço escolhido. No trecho mais escuro (azul) do diagrama
encontram-se aspectos quantitativos que podem ser medidos consoante um levantamento ou
contabilização e que podem ser utilizadas em pesquisas e dados estatísticos.
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É importante entender e analisar detalhadamente cada um destes atributos de modo que se
possa ponderar o que realmente seja interessante avaliar na pesquisa em questão.
1) Acessos e Ligações - é possível avaliar a qualidade do espaço através da sua acessibilidade e
conexões. Não se trata apenas da acessibilidade do espaço em si, mas também das
conexões existentes entre este espaço e outros, e a infraestrutura que o suporta, como
rede de transportes públicos, estacionamentos e acessos. Um espaço público com fácil
circulação e acessibilidade têm maior potencial e mais probabilidade de ser bem-sucedido.
2) Conforto e Imagem - conforto induz segurança, repouso ou descanso. A ação de repouso é
geralmente subestimada por quem projeta, na escolha de zonas para se sentar e descansar.
3) Usos e Atividades - são uma base muito importante no desenho e no funcionamento do
espaço. Deverão respeitar as necessidades e hábitos dos usuários, mas também servirem
de incentivo para que desfrutem do mesmo e queiram regressar.
4) Sociabilidade - este conceito chave é o mais difícil de se alcançar. Esta característica
acontece essencialmente quando as pessoas tendem a criar laços de proximidade com o
espaço e com a comunidade através da interação e do encontro.
Em súmula, estes atributos-chave são a base para a detecção de problemas existentes e a
busca de soluções para os espaços públicos, e apesar de ser uma avaliação mais subjetiva,
oferece uma vertente que pode ser aplicável a qualquer cultura e contexto geográfico. Desse
modo, será utilizado como base para a análise do espaço público em questão, a fim de
verificar, através de vários métodos, se o espaço é considerado humanizado ou não.
2. INSTRUMENTOS/MÉTODOS E PLANEJAMENTO DE AÇÕES
A interação pessoa-ambiente só pode se desenvolver de modo adequado se utilizar a
estratégia multimétodos, segundo a qual os diversos meios de coleta e análise de dados são
integrados em uma concepção ampla e abrangente do objeto de estudo. Além dos métodos de
investigação, em forma de questionários e entrevistas, os métodos de observação
naturalística, empregados in loco, permitem o acesso do pesquisador ao comportamento
humano, que não seriam possíveis de se obter por outros meios de pesquisa. Como forma de
avaliar os aspectos subjetivos, e os quais os indivíduos não possuem plena consciência, a
observação do pesquisador será de caráter fundamental. Desse modo, será feita uma análise
através de 3(três) métodos: Análise Morfológica, Passeio Walktrough e Mapa
Comportamental.
A análise morfológica, primeiro método utilizado, é um instrumento que analisa elementos de
percepção individual em relação à imagem macro da cidade. São elementos fragmentados que
a percepção humana reconhece e usa para formar um pensamento coeso e com significados.
Neste estudo, a análise morfológica do entorno busca compreender o papel do espaço infantil
“O Mundo da Criança” como integrante de um espaço livre importante, o Parque do Sabiá, e
sua relação macro com o sistema de espaços livres urbanos da cidade de Uberlândia.
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Baseada no atributo-chave Acessos e Ligações e suas características de humanização de
espaços públicos, destaca-se a estruturação da análise em tópicos a ser analisados e que
contribuem para a avaliação de espaços públicos de qualidade ou não. São eles descritos
abaixo:
1) Localização/uso e ocupação do solo – acessibilidade urbana (vias de ligação e sistema de
transportes); marcos referenciais próximos; principais pontos de referência; uso e
ocupação do solo no entorno;
2) Sistema de espaços livres urbanos – espaços livres públicos no entorno; espaços livres
públicos no entorno com equipamentos infantis;
3) Configuração espacial e dimensional - características dimensionais do parque e do espaço
infantil “Mundo da Criança”, considerando forma, fluxos e usos.
Serão analisados aspectos relacionados ao atributo-chave Acessos e Ligações, através de
questionamentos, como: O espaço está preparado para receber pessoas com algum tipo de
deficiência? É um espaço acessível? Existe rede de transporte na sua periferia? Esta é
acessível?Existem estacionamentos? Estão bem localizados? Possui vagas para deficientes? O
espaço é visto de qualquer ponto e distância? O seu interior é visível?
O método walkthrough combina simultaneamente uma observação com uma entrevista,
possibilitando a identificação descritiva dos aspectos negativos e positivos dos ambientes
analisados.
Em geral, ela precede a todos os estudos e levantamentos, sendo
bastante útil para identificar as principais qualidades e defeitos de
um determinado ambiente construído e de seu uso. Sua realização
permite identificar, descrever e hierarquizar quais aspectos deste
ambiente ou de seu uso merece estudos mais aprofundados e quais
técnicas e instrumentos devem ser analisados. Além disso, ela
também permite identificar falhas, os problemas e os aspectos
positivos do ambiente analisado. (RHEINGANTZ; AZEVEDO;
BRASILEIRO; ALCANTARA; QUEIROZ; p. 23, 2009)
Por ser um instrumento flexível, possibilita o emprego de abordagens e procedimentos
diversos. Em uma forma mais estruturada utiliza dois tipos de grupos: grupos de tarefas e
grupos de participantes. Em uma segunda abordagem, subdivide em quatro procedimentos:
walkthrough geral, walkthrough de auditoria de energia, walkthrough de especialistas e
passeio walkthrough. O Passeio Walkthrough será a segunda forma de análise do espaço
utilizada nesta avaliação.
O Passeio Walkthrough baseia-se no uso do ambiente físico como elemento capaz de ajudar os
respondentes – tanto pesquisadores e/ou técnicos, quanto os usuários – na articulação de
suas reações e sensações em relação ao edifício ou ambiente a ser analisado. O plano de
trabalho a seguir mostra as etapas de desenvolvimento do método Passeio Walkthrough que
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foi utilizada nesta avaliação, desenvolvida pelo próprio pesquisador através de suas pesquisas
sobre o método e das necessidades de descobertas do objeto de estudo.
TABELA 01: Tabela de etapas para o desenvolvimento de Passeio Walkthrough
SEQUÊNCIA
ETAPAS

1

2
3
4

5
6

ETAPAS
OBSERVAÇÃO INICIAL
Desenhar um diagrama inicial do local em estudo (planta arquitetônica) com detalhes do ambiente; não é
preciso ser uma planta arquitetônica elaborada por profissional especializado, embora seja necessário ser
um esquema claro, que mantenha proporcionalidade entre suas partes e contenha detalhes como
mobiliário e objetos presentes (Planta pré-elaborada)
Dividir o espaço em setores menores (de acordo com os comportamentos observados)
Definir os principais comportamentos a serem registrados em função do objetivo da pesquisa (ex: pessoa
sentada, pessoa em pé, em pé parada)
Elaborar ficha de observação contendo tabela que possibilite relacionar-se setores e comportamentos
observáveis (será utilizada no método de mapeamento comportamental)
OBSERVAÇÃO PERCURSO
Definir o percurso a ser realizado (inserindo no mapa), sendo o primeiro para observações e áudios de
comentários; e o segundo para fotografias e croquis
Coletar dados e lançar em uma matriz composta de plantas baixas, fotografias, croquis e comentários,
separados por “unidades prováveis de comportamento”

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

No método Passeio Walkthrough foram analisados aspectos relacionados ao atributo-chave
Conforto e Imagem e ao atributo-chave Usos e Atividades através de adaptação aos
questionamentos propostos pela Project for Public Spaces no Diagrama de Lugar para espaços
públicos de qualidade. Questionamentos relacionados a mobiliários, como: Existem mobiliários
(bancos e mesas) no espaço? Estes são suficientes? Estão bem localizados? Relacionados a
limpeza e manutenção, como: os espaços estão limpos? Existe manutenção dos brinquedos?
Possuem boa aparência? Relacionados à estética, como: O local causa boa impressão? As
pessoas tiram fotografias no espaço? Relacionados à segurança, como: O local é seguro?
Existem seguranças que percorrem o espaço? e relacionados aos usos e atividades, como: O
espaço é utilizado por crianças de diversas faixas etárias? É utilizado ao longo do dia? É
utilizado por pessoas em grupo ou sozinhas? Existe uma variedade de atividades disponíveis
aos usuários?
O terceiro método utilizado foi o mapa comportamental. É um instrumento de observação
naturalística, através da associação entre fenômenos comportamentais e o ambiente onde
ocorrem. É muito utilizado para identificar os usos, os arranjos e relações espaciais, os fluxos e
indicar graficamente as interações, os movimentos e a distribuição das pessoas ou mesmo a
relação de tempo que estas permanecem em um determinado ambiente.
Sommer e Sommer (apud. PINHEIRO; GUNTHER; 2008, p. 86) acredita que os mapas
comportamentais podem ser realizados em duas modalidades: centrados nos lugares e
centrados nos indivíduos. A escolha de cada tipo de mapa a ser utilizado depende dos
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objetivos da observação, se para avaliar um determinado local e seu uso – centrado no lugar
ou se para avaliar e conhecer um grupo específico de indivíduos e seus hábitos sociais –
centrado na pessoa. Para esta avaliação, priorizou-se o conhecimento da utilização do espaço
em estudo pelo usuário criança, sendo utilizado o mapeamento centrado no lugar. A aplicação
deste tipo de instrumento é o mais indicado para espaços públicos (parques e praças), visto
que em lugares amplos e com grande quantidade de pessoas, o observador poderá se misturar
sem ser percebido, sendo um processo menos intrusivo e menos perceptível.
Para a coleta de dados no mapeamento centrado no lugar, Sommer e Sommer (1997)
desenvolve uma sequência de etapas essenciais a seguir, como sintetizado na tabela 02. Este
método sequencial foi utilizado, desconsiderando o item 1, por se tratar de um mapeamento
de espaço público. Os itens 2 a 5 foram montados através da observação inicial realizada pelo
método Passeio Walkthrough. Os itens 6 e 7 são o próprio desenvolvimento do método mapa
comportamental, resultando na confecção de diversos mapas, que ao final desta sequência,
serão combinados em um único mapa-síntese.
TABELA 02: Tabela de etapas para o desenvolvimento de mapeamento comportamental centrado no lugar
SEQUÊNCIA
ETAPAS
1

2

3
4

5
6
7

ETAPAS
Estabelecer contato com a administração local para autorização do trabalho
Desenhar um diagrama inicial do local em estudo (planta arquitetônica) com detalhes do ambiente; não é
preciso ser uma planta arquitetônica elaborada por profissional especializado, embora seja necessário ser
um esquema claro, que mantenha proporcionalidade entre suas partes e contenha detalhes como
mobiliário e objetos presentes;
Dividir o espaço em setores menores
Definir os principais comportamentos a serem registrados em função do objetivo da pesquisa (ex: pessoa
sentada, pessoa em pé, em pé parada)
Elaborar ficha de observação contendo tabela que possibilite relacionar-se setores e comportamentos
observáveis
Delimitar as sessões de observação, com definição do tempo e da periodicidade das anotações
Coletar dados

Fonte: Pinheiro, Elali e Fernandes (2008). Org. pela pesquisadora.

No Mapa Comportamental foram analisados aspectos relacionados ao atributo-chave
Sociabilidade. Fatores importantes em relação a este atributo-chave que foram observados na
análise são demonstrados através dos seguintes questionamentos: As crianças estão
agrupadas? Estão acompanhadas pelos pais? As famílias se reúnem para levar ao crianças ao
parque? Existe contato entre pessoas que não se conhecem? Existe uma diversidade de
classes, culturas e idades?
Os resultados dos levantamentos realizados através dos três métodos descritos acima
possibilitam algumas conclusões e que, no item resultados serão comparados entre si, gerando
dados importantes para esta avaliação.
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RESULTADOS
Como demonstrado em métodos e técnicas, o método análise morfológica com ênfase nos
espaços livres busca uma compreensão da relação do espaço Parque do Sabiá com seu
entorno e do espaço “O Mundo da Criança” com o Parque do Sabiá, espaço livre onde está
inserido. O resultado desta análise será demonstrado a seguir, buscando além de descrever o
objeto de estudo, sua localização e características, reunir os elementos mais significativos
observados, divididos em três tópicos:
1)
Localização/uso e ocupação do solo
O Parque do Sabiá, espaço livre público onde está inserido o espaço infantil “O Mundo da
Criança”, se localiza na Zona Leste da cidade de Uberlândia. Uberlândia é um município
brasileiro do estado de Minas Gerais, localizada na região Sudeste e pertencente à
mesorregião denominada Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Como importante equipamento
de esportes e lazer, juntamente com a Arena Multiuso Tancredo Neves, o Estádio Sabiá
(anteriormente denominado João Havelange) e o Parque Aquático (em construção, cuja obra
se encontra paralisada), faz parte do chamado Complexo Virgílio Galassi.
O complexo Virgílio Galassi é administrado pela FUTEL (Fundação Uberlandense de Turismo,
Esporte e Lazer) e possui diversos equipamentos de esporte e lazer para a comunidade. O
espaço “O Mundo da Criança”, juntamente com a “Transitolândia” e quadras esportivas, seja
por sua proximidade e ligação, ou pelo maior uso e apropriação, são considerados os espaços
mais importantes destinados ao usuário criança. Sua localização é mostrada na figura 02.
FIGURA 02: Localização do objeto de estudo no Parque do Sabiá

Fonte: Google Earth. Desenvolvido pela pesquisadora

O Parque do Sabiá localiza-se entre os bairros Tibery e Santa Mônica/Segismundo Pereira
sendo contornado pela Rua José Roberto Migliorini e por uma importante via de circulação, a
Av. Anselmo Alves dos Santos, que inicia na Av. Rondon Pacheco – avenida de importante
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ligação da cidade e coincide com o fim do parque, na BR 365. Uma pequena parte do parque,
onde se encontra o Horto Municipal é delineada por uma avenida de conexão ao bairro Tibery,
a Av. Benjamin Magalhães. Na face Nordeste a BR452 e o início da BR365 constitui-se em uma
barreira e a face Noroeste é circundada por ruas locais do bairro Tibery. (figura 03)
FIGURA 03: Mapa com principais vias de ligação do Parque do Sabiá

Fonte: Google Earth. Desenvolvido pela pesquisadora

O acesso ao Parque do Sabiá é realizado através de quatro portarias: 1(uma) localizada no
bairro Tibery e 3(três) localizadas no Bairro Santa Mônica, sendo uma para acesso direto ao
espaço infantil. Possui estacionamentos na maior parte de suas entradas, sejam eles internos
ou externos e é possível chegar ao parque também através de transporte coletivo. O espaço é
abastecido por três linhas de transporte público: A113 e A114, que ligam o bairro Tibery ao
Terminal Central e I231, que liga o Terminal Santa Luzia ao Terminal Umuarama.
O Parque do Sabiá possui alguns marcos referenciais fortes em seu entorno, como a Prefeitura
Municipal de Uberlândia, localizada também na Av. Anselmo Alves dos Santos; a Universidade
Federal de Uberlândia – Campus Santa Mônica e o Center Shopping. Em anexo, no Complexo
Virgílio Galassi, tem-se como equipamentos de lazer, a Arena Multiuso Tancredo Neves e o
Estádio Sábia.
Em relação ao uso e ocupação do solo, as avenidas principais de contorno do parque
concentram atividades de comércio e serviço, dentre elas oficinas mecânicas, academia, salões
de festa, lanchonetes, pizzaria, salões de beleza, e uso institucional, com hospital e clínicas
médicas. Apesar desta predominância de usos nas avenidas principais, as outras áreas do
entorno são de predominância residencial. Como comércio informal tem-se atividades que
acontecem na Rua José Roberto Migliorini, localizada entre o parque e o restante do Complexo
Virgílio Galassi. Atividades estas que consistem em feiras de automóveis e barracas de vendas
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de produtos concentradas principalmente nos finais de semana, em frente à entrada “O
Mundo da Criança”.
2) Sistema de espaços livres
Na cidade de Uberlândia encontram-se nove parques municipais, de acordo com a Secretaria
de Planejamento Urbano, sendo estes: Parque Municipal do Distrito Industrial, Parque
Municipal do Santa Luzia, Parque Municipal Natural do Óleo, Parque Municipal do Mansour,
Parque Municipal do Luizote de Freitas, Parque Linear do Uberabinha, Parque Municipal do
Sabiá, Parque Gávea e Parque Municipal Victório Siquierolli. Destes, o Parque do Sabiá é o
maior e mais movimentado parque da cidade, e com os mais diversos tipos de lazer – lazer
esportivo, educativo, cultural e contemplativo.
Considerando o entorno do parque como os bairros Santa Mônica/Segismundo Pereira e o
bairro Tibery, tem-se como espaços livres públicos as ruas e praças. Pela avaliação geral estar
relacionada a equipamentos infantis, limitou-se destacar apenas as praças e posteriormente
indicar quais destas possuem equipamentos infantis, como mostra a figura 04. Pela ausência e
precariedade destes equipamentos, não só no entorno do parque, mas em toda a cidade de
Uberlândia, o Parque do Sabiá se torna um importante equipamento de lazer de massa, sendo
utilizado por moradores de toda a cidade.
FIGURA 04: Praças do entorno com e sem equipamentos infantis

Fonte:Google Earth. Desenvolvido pela pesquisadora
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3) Configuração espacial e dimensional
O parque infantil intitulado “O Mundo da Criança” localiza-se ao Sul do Parque do Sabiá, com
acesso pela Rua José Roberto Migliorini. É uma rua menos movimentada, configurando
proteção à área, o que pode justificar a implantação do parque neste local. Além do parque
infantil “O Mundo da Criança”, tem-se outros equipamentos que são de interesse do usuário
criança locados em sua proximidade e com certa ligação. Tem-se a “Transitolândia”, quadras
esportivas, o Aquário e com acesso pelo parque infantil tem-se o zoológico.
Em relação à acessibilidade geral, o parque infantil possui acesso fácil pelo interior do parque,
sendo localizado ao longo da pista de caminhada, e também pelo seu exterior, possuindo uma
entrada exclusiva intitulada “O Mundo da Criança”. A acessibilidade local é falha, sendo
encontrada pouca ou nenhuma acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida ou total.
O estacionamento externo ao parque, em frente à entrada “O Mundo da Criança”, possui placa
indicando vaga acessível, mas com falha na pintura de piso, e não existem rampas de acesso à
calçada. Possui uma tentativa de acessibilidade ao parque infantil, com pequenas rampas fora
das normas de acessibilidade. Os brinquedos em seu desenho funcional não apresentam
possibilidades de utilização por portadores de deficiência e a maioria deles está cercado por
uma pequena mureta que retém uma parte de areia, onde os brinquedos estão localizados, se
tornando inacessíveis a portadores de deficiência física. Não possuem sanitários acessíveis e a
entrada destes também não é acessível pela presença de um degrau.
O método Passeio Walkthrough foi realizado, com relação à postura do observador, alinhado
com a abordagem experiencial, cujo pesquisador transmite suas emoções e reações à
observação, interagindo com o ambiente. Seguindo o plano de trabalho proposto, a
observação foi dividida em dois momentos: no primeiro uma observação inicial, para o
conhecimento e divisão do espaço e para o conhecimento dos comportamentos dos usuários;
e no segundo a observação percurso, com a definição do percurso e a coleta de dados.
A primeira observação, a observação inicial, foi realizada no dia 29/05/2016 (Domingo) das
12:40hrs às 14:30hrs. Nesta foi realizado o levantamento da planta do local, incluindo
mobiliário, equipamentos, brinquedos, barreiras, diferentes texturas, desníveis, acessos e
vegetação; observadas as características dos usuários, como predominância de sexo, idade,
classes sociais; os principais comportamentos, tanto do usuário principal criança, quanto do
usuário secundário pais/acompanhantes; e por fim, definidas as “unidades prováveis de
comportamento”.
A seguir tem-se o levantamento da planta (figura 05), mostrando as características relevantes
do espaço. Para a classificação dos brinquedos nestas categorias, observou-se a sua utilização
e semelhanças entre eles. Foram classificados em: balanço, brinquedo multiuso, escorregador,
mirante, escalada, barra de obstáculos, gangorra, roda roda, charrete e caixa de areia.
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FIGURA 05: Planta pré-elaborada no Passeio Walkthrough

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

Quanto às características dos usuários, não há predominância de usuários de apenas um dos
sexos, mas encontram-se equilibrado a quantidade de homens e mulheres, tanto crianças
quanto adultos. Considerando a idade, a predominância é de crianças de 4 a 10 anos de idade,
porém encontram-se usuários de todas as faixas etárias. Em relação a classes sociais, há o
predomínio de usuários de classe baixa.
Os principais comportamentos observados foram:

Usuário criança: correr, brincar nos brinquedos fixos, brincar com outros brinquedos
(bolas, baldes, carrinhos, bonecas), comer, beber água, brincar com os pais, brincar com
outras crianças.

Usuário pais/acompanhantes: conversar em pé, conversar sentado, caminhar,
sentar/deitar chão, observar em pé, observar sentado, interagir com a criança,
mexer/falar ao celular, tirar foto, comer.
As “unidades prováveis de comportamento” foram separadas de acordo com a usabilidade, já
que os diferentes tipos de espaço (estar, brincar) e as diferentes atividades se sobrepõem no
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contexto geral. Por isso, não se pôde obedecer ao critério de relevância comportamental para
a separação do espaço. Em relação ao critério relacionado à facilidade de visualização das
divisões, considerou-se como elementos limitantes a vegetação e as barreiras físicas como os
muros. Dessa forma, o espaço foi separado em 5 (cinco) unidades, sendo: Unidades 1 e 2 –
espaços menos utilizados; Unidades 3 e 4 – espaços mais utilizados; Unidade 5 –
“Transitolândia” - espaço com horário de funcionamento definido e que serve de acesso a
outro espaço do parque (zoológico) e Unidade 6 – Quadras esportivas utilizados
principalmente por adolescentes, como mostra a figura a seguir.
FIGURA 06: Diagrama “unidades de comportamento”

Fonte: Google Earth. Desenvolvido pela pesquisadora

A segunda observação: a observação percurso, baseia-se na definição do percurso e na coleta
de dados. A coleta de dados foi realizada através de um percurso para a observação e
anotação de comentários e outro em seguida para as fotografias, considerado o mesmo
trajeto. Foi realizada no dia 10/06/2016 (Sexta-feira) das 16:35hrs às 17:20hrs.
Para a definição do percurso walkthrough, foram consideradas as unidades de maior
utilização (unidades 3 e 4) e que englobam equipamentos considerados importantes na análise
do espaço, como vários tipos de brinquedos e equipamentos como sanitários e bebedouros.
Os dois percursos, por se tratar de espaços semelhantes em usos e mobiliários, resultam nas
seguintes observações, que posteriormente foram lançados em mapa síntese, que engloba
fotografias e comentários.
 Os dias de maior utilização do espaço são aos finais de semana, sendo o Domingo mais
utilizado que o Sábado. Nos dias de semana há uma ocupação menos expressiva, sendo
observadas poucas crianças com os pais e a presença de alunos de escolas da cidade com os
professores.
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Em relação às atividades desenvolvidas no espaço têm-se diversas, tais como: sessão de fotos
com mulheres grávidas, festas de aniversário, brincadeiras nos brinquedos, brincadeiras com
brinquedos particulares (bolas, carrinhos, bonecas, baldes), piqueniques...
Os mobiliários que existem são bem utilizados (mesa c/ bancos) e se não suficientes ou
desejados, há a utilização de toalhas e forros com a apropriação do gramado.
Alguns mobiliários estão localizados próximos aos brinquedos, mas muitos deles são
afastados, fazendo com que os pais/acompanhantes fiquem geralmente próximos aos
brinquedos acompanhando as crianças. Porém, mesmo os mobiliários mais afastados são
utilizados em dias de maior movimento. A maioria deles se encontram na sombra das
árvores, sendo poucas opções ao sol.
Brinquedos limpos, banheiros e bebedouros sujos e espaço aparentemente limpo – grande
quantidade de lixeiras espalhados pelo local.
Houve uma manutenção recente em todos os equipamentos do parque, porém alguns ainda
estão estragados.
Presença de muitos formigueiros.
Apesar de todos os pontos negativos, o espaço causa boa impressão, principalmente no
usuário criança, por ser colorido, com murais de desenhos de grafiteiros da cidade.
As pessoas tiram muitas fotos no local.
Por estar inserido em um parque não possui veículos percorrendo o espaço, sendo seguro às
crianças. Conta com portaria e vigilante.
Existem zonas mais vazias, não por falta de atividades. As zonas vazias se dão pelo fato de
falta de ligação com outros espaços ou pela grande concentração de vegetação.
É utilizado por crianças de várias faixas etárias (bebês a mais ou menos 12 anos). Os maiores
de 12 anos, já considerados adolescentes, utilizam principalmente as quadras esportivas.
Em relação à alimentação possui apenas a lanchonete funcionando em finais de semana e
uma barraca de água de coco, localizada próxima à entrada. Ao lado de fora do parque, nos
finais de semana, tem-se a presença de muitas barraquinhas com comidas, acessórios para
venda, pula-pula, e vendas ambulantes como pipoca e algodão doce.
As pessoas estão geralmente em grupos, principalmente nos finais de semana, onde toda a
família se reúne no parque. São raros casos de pais com a criança sem a presença de
familiares e amigos.
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FIGURA 07: Mapa-síntese Passeio Walkthrough

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

O método Mapa Comportamental foi utilizado para entender os usos, fluxos e relações entre
os usuários criança. Com a planta pré-elaborada, as divisões das “unidades prováveis de
comportamento” e a definição dos comportamentos dos usuários realizados através do
método anterior (método passeio walkthrough), o método Mapa Comportamental inicia com a
base completa para a coleta de dados. Foi utilizado o método mapa comportamental centrado
no lugar.
A coleta de dados foi realizada no dia 18/06/2016 (Sábado) com 3(três) observações de 10min,
sendo a primeira das 09:10hrs às 09:20hrs, a segunda das 09:25hrs às 09:35hrs e a terceira das
09:35hrs às 09:45hrs. Optou-se pela observação na Unidade 3, visto sua grande usabilidade e
dimensões reduzidas, facilitando a observação. Para isso, foi desenvolvida uma ficha de
observação contendo: unidade de comportamento, dia, dia da semana, periodicidade,
condições climáticas, croqui da unidade de comportamento, legenda com o que será
observado, observações e a planta para o desenvolvimento do mapa.
Através da análise e sobreposição dos três mapas produzidos, resulta-se no mapa
comportamental (figura 08). Neste método, foram realizadas também algumas observações
importantes, relacionadas ao comportamento, descritas abaixo:

62

ISBN 978-85-68242-26-1
Trabalho Inscrito na Categoria de Artigo Completo











A maior permanência das crianças é nos brinquedos do tipo multiuso e do tipo balanço, pela
sua diversidade e movimento.
Os brinquedos fixos são bastante utilizados, sendo também utilizados para brincadeiras
“inventadas”, como pique pega e “já”.
A maioria das crianças chegam ao espaço com outras crianças (irmãos, primos, amigos), por
isso a interação com crianças desconhecidas é pequena. Quando existe é temporária e
geralmente de crianças sozinhas.
Alguns brinquedos são trazidos de casa, como: baldes de areia, carrinhos, bola, bonecas, etc.
Os pais/acompanhantes não se interagem, sendo cada um em um mobiliário ou espaço.
Os pais de crianças menores geralmente estão perto dos brinquedos observando, enquanto
os de crianças maiores ocupam os mobiliários.

FIGURA 08: Mapa comportamental centrado no lugar

Fonte: Desenvolvido pela pesquisadora

CONCLUSÕES
Através dos resultados obtidos com a aplicação dos métodos/instrumentos de visão do
pesquisador, pode-se neste momento responder aos questionamentos propostos para cada
um deles, e ao final responder à pergunta-chave desta pesquisa: O espaço infantil “O Mundo
da criança” é um espaço humanizado? Neste sentido, será descrito a seguir, os métodos, os
atributos analisados por eles e as respostas aos questionamentos propostos. De acordo com
estas respostas e uma interpretação do observador, tem-se a resposta à pergunta geral da
pesquisa.
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No método Análise Morfológica, foi analisado o atributo-chave ACESSOS E LIGAÇÕES.
Relacionado a este atributo características como: continuidade, proximidade, interligado e
acessível a pedestres foram consideradas positivas e a característica acessível se coloca como
parte positiva, se considerar a acessibilidade geral de acesso ao parque e negativa considerada
a acessibilidade local, do espaço “O Mundo da Criança”.
No método Passeio Walkthrough, foram analisados os atributos-chave Usos e Atividades e
Conforto e Imagem. Em relação a USOS E ATIVIDADES, através do “Diagrama de Lugar”
algumas características devem existir para que este seja considerado um espaço humanizado,
como: divertido, ativo, vital, útil, comemorativo, sustentável. Apesar de não possuir uma
grande variedade de usos e atividades propostos pelo espaço, a apropriação por parte dos
usuários faz com que este espaço seja diverso, bem utilizado e cumpra com as características
descritas pelo diagrama. Em relação a CONFORTO E IMAGEM, características como: seguro,
“verde”, charmoso e atraente foram observadas através das análises, deixando a desejar
principalmente em relação à característica limpo e adaptado.
No método Mapa Comportamental, foi analisado o atributo-chave SOCIABILIDADE. Em relação
a este atributo, percebeu-se que apesar da sociabilidade entre pessoas que não se conhecem
ser mínima, a interação dos usuários com o espaço é bem presente, principalmente do
usuário-criança. São observadas características que tornam o espaço humanizado, como:
cooperativo, orgulho, amigável, interativo.
Vê-se que analisados os atributos-chave e seus questionamentos, o espaço “O Mundo da
Criança” possui tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos. O equipamento foi
apropriado pela população de forma a torná-lo um espaço de lazer muito frequentado e com
grande apreço pelos seus usuários. A forma como os usuários utilizam este espaço mostra que
estes possuem um sentimento de pertencimento e por isso a apropriação acontece de forma
natural. Respondendo à pergunta inicial e que se buscou durante toda a análise, apesar das
grandes falhas e falta de um projeto que vislumbrasse o usuário-criança e seus
acompanhantes, o espaço é considerado um espaço humanizado, sendo esta humanização
conseguida através da apropriação do espaço pelos usuários.
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