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RESUMO 

 

O crescimento acelerado das cidades de porte médio brasileiras, em muitos casos, atingiu 

áreas cada vez mais próximas de seus limites municipais, denominadas bordas urbanas. Essas 

extremidades, devido ao crescimento não planejado, apresentam carências de infraestrutura 

urbana que refletem na qualidade de vida de seus habitantes. Diante disso, os espaços livres 

públicos, elementos estruturadores fundamentais da malha urbana, também passam por esse 

processo de decadência e escassez devido ao afastamento da parte mais consolidada da cidade. 

Assim, este trabalho faz a análise da qualidade dos espaços livres públicos destinados ao lazer, 

nas bordas urbanas sul/sudeste da cidade de João Pessoa-PB e também das manifestações 

informais que ocorrem nesses espaços públicos por parte de população residente.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As cidades brasileiras, a partir da década de 1940, passaram por um processo de 

desenvolvimento significativo, devido, substancialmente, a industrialização (SILVEIRA, 

2014). Nas cidades de porte médio esse desenvolvimento recente pôde ser visto de forma 

bastante intensa e resultou em um acentuado grau de urbanização. Uma população antes 

consolidada em sua maioria como rural passa a habitar o meio urbano em um período de 

tempo muito curto (SANTOS, 2008), ocasionando o inchaço das cidades, até então 

despreparadas para essa demanda, e causam a mudança constante na sua configuração urbana 

e espacial, como é o caso da cidade de João Pessoa – PB. 



 

 

O crescimento de João Pessoa é caracterizado pelo urban sprawl, em que a cidade cresce de 

modo acelerado e desordenado, no sentido centro-periferia, alcançando áreas cada vez mais 

afastadas do núcleo mais consolidado da cidade, o que propicia a fragmentação e a dispersão 

(SILVEIRA et al., 2014). 

As áreas limítrofes do município atingidas pela urbanização acelerada são denominadas 

bordas urbanas, que segundo Arroyo (2007) “é o limite que marca a abertura ou fechamento 

para outro lugar distinto”. Essa área perimetral é objeto de conflito entre vários padrões 

espaciais, que segundo Silveira (2014), são fatores determinantes da morfologia, estruturação 

funcional da cidade, desenvolvimento econômico, e como também do valor paisagístico local. 

Assim, a qualidade de vida dessa população acaba sendo prejudicada por se tornar um palco 

onde fatores socioeconômicos, territoriais e ambientais convergem. (SILVEIRA, 2014).  

Em razão desse crescimento, a malha urbana acaba sendo resultado de diversas 

transformações capazes de prejudicar a funcionalidade dos elementos que compõem o traçado 

urbano das bordas. Destacando-se, nesse trabalho, os espaços livres públicos, que têm papel 

fundamental, entre outros, na qualidade do traçado urbano e que refletem diretamente na 

qualidade de vida da população. Panerai (1994 apud SAMPAIO, 2005), afirma que os espaços 

públicos são de propriedade do público, ou seja, pertencem a qualquer indivíduo de qualquer 

classe social. E prossegue quando declara que ao se pensar o espaço público deve-se pensar 

“como um elemento positivo do projeto e não como um vazio residual a organizar por último; 

ele não deve estar isolado das construções suscetíveis de virem a edificar em seus limites...” 

(PANERAI, 1994 apud SAMPAIO, 2005).   

Os espaços livres, como discorre Magnoli (1982 apud CUSTÓDIO et al, 2011, p. 03) “é todo 

espaço não ocupado por um volume edificado (espaço-solo, espaço-água, espaço-luz) ao redor 

das edificações e que as pessoas têm acesso”. Estabelecendo-se, portanto, espaços livres 

públicos (ELP‟s) como aqueles não edificados e que são de propriedade do público, que 

pertencem a todos, em um sentido de coletividade. 

Com base no exposto, percebeu-se a necessidade de investigar a qualidade, estruturação e 

funcionalidade dos espaços livres públicos nessa área perimetral da cidade, buscando-se 

compreender a relação entre o urban sprawl e os ELP‟s e como isso pode afetar a condição 

urbana dessas bordas. Nesse contexto dos ELP‟s, a análise será realizada em espaços de lazer, 

praças e parques, determinados pelos órgãos públicos e tidos como formais, além de uma 

investigação sobre os espaços informais. 

Em virtude do que foi mencionado, este trabalho apresenta como objetivo geral, uma análise 

dos espaços livres públicos nas bordas sul e sudeste da cidade de João Pessoa-PB, a fim de 

obter um diagnóstico sobre as ocupações, funcionalidade e interações nesses espaços. Este 

trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa “Análise dos espaços livres públicos nos 

espaços periféricos ao sul e sudeste da cidade de João Pessoa” que está sendo desenvolvida 

pelo Laboratório Urbano e Edificado (LAURBE), na Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). 

 METODOLOGIA  

 

1.1 Caracterização da área de estudo 



 

 

O objeto de estudo compreende os bairros de Gramame, Barra de Gramame e Muçumagro, no 

período de tempo entre 1970 e 2010, que compreende o intervalo de expansão predominante 

dos bairros determinados. Estes estão situados ao sul-sudeste da cidade de João Pessoa no 

estado da Paraíba (Figura 1). Anteriormente apresentavam uso rural, mas com investimentos 

em infraestrutura e o avanço da mancha urbana, esses bairros passaram a integrar a 

configuração global da cidade. 

 

Fig. 1 Bairros de Barra de Gramame, Gramame e Mucumagro, no sul-sudeste da cidade de João Pessoa, 

Paraíba, Brasil. 

Barra de Gramame, em 1985, passou por um processo de loteamento, mas não teve sua 

ocupação efetivada.  Por outro lado, a partir dos anos 2000, com as modificações em relação à 

situação no cenário das políticas públicas para habitação de interesse social, houve uma 

influência direta no crescimento da cidade, especialmente no sentido sul, com os bairros de 

Gramame e Muçumagro (SILVEIRA et al., 2014). 

Esses bairros apresentam uma baixa densidade populacional, que de acordo com o 

CensoDemográfico (IBGE, 2010), atingem 4,3 % da população total do município e o bairro 

de Gramame apresenta a maior população residente com 24.829 habitantes. Os bairros 

também apresentam um elevado número de vazios urbanos e edificações construídas 

recentemente. Com relação à arquitetura, apresentam uma grande quantidade de conjuntos 

habitacionais, considerados fatores que deram início aos bairros, além de edificações de até 

quatro pavimentos, bastante semelhantes umas as outras e que supostamente foram facilitadas 

por programas do governo.  

Encontram-se, nesse recorte, polos de atração populacional, como o terminal de integração em 

Gramame; a faculdade de medicina FAMENE; a casa de shows Villa Cowboy, muito próxima 

de Gramame; a PB 008; e a falésia de Barra de Gramame, assim como seus quiosques na orla.  

2.2 Análise qualitativa de praças e parques  

Com fins de identificar as praças e parques existentes no recorte espacial do estudo, fez-se uso 

da ferramenta de geoprocessamento SIG no software livre Quantum Gis 2.8, de acordo com o 

material disponibilizado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. Em paralelo, foram feitos 



 

 

levantamentos de material bibliográfico e visitas em campo, com a ajuda de registro 

fotográfico e ferramentas Google Earth e Google Street View. 

Para uma análise mais coerente da qualidade desses espaços livres públicos, esta será realizada 

em praças e parques que apresentam tratamento formal e consolidação no tecido urbano, 

excluindo, portanto, áreas não tratadas e que não oferecem a mínima infraestrutura. 

A avaliação da qualidade desses espaços seguira com a aplicação dos índices levantados por 

Rodrigues (2012) na sua dissertação de mestrado “Qualidade dos parques de vizinhança e 

parques de bairro: uma proposta de índices de avaliação”. Esta análise qualitativa, devido à 

similaridade dos itens, foi estendida e utilizada também para a análise de praças. A forma de 

avaliação foi adaptada, não utilizando, dessa forma, os valores quantitativos em pontuação, 

logo, os índices são utilizados como pontos referenciais de uma análise qualitativa temática.  

Para o levantamento dos espaços informais, foram realizados levantamentos e observações 

sistematizadas de campo, de acordo com o percurso dos ônibus nesses três bairros, além de 

conversas informais com os residentes sobre possíveis ocupações autônomas, e a utilização de 

registros fotográficos e ferramentas Google Earth e Google Street View. 

2. ESTUDO DE CASO 

 

2.1 Mapeamento e características de praças e parques 

Conforme o material consultado no site da Prefeitura de João Pessoa – PB, na área de estudo 

existem cinco praças e um parque, todos de âmbito municipal. Todas as praças e o parque 

encontram-se no bairro de Gramame, no qual as praças concentram-se na área do conjunto 

habitacional Gervásio Maia ou nas suas proximidades. Já o Parque Ecológico Augusto dos 

Anjos está situado próximo a Faculdade de Medicina (FAMENE), e faz limite tanto com 

edificações como com áreas não edificadas.  

Ressalta-se que apenas uma praça apresenta-se consolidada formalmente, a Praça Gervásio 

Maia, hoje chamada de Praça da Esperança, situada no conjunto habitacional Gervásio 

Maia.As demais praças apresentam utilizações distintas, a seguir descritas. Para melhor 

entendimento sobre a situação atual das praças e do parque foi estabelecida uma numeração, 

pois as mesmas não possuíam identificação. 

 



 

 

Fig. 2 Praças e parquenos bairros de Barra de Gramame, Gramame e Mucumagro, no sul-sudeste da 

cidade de João Pessoa, Paraíba, Brasil. 

A Praça 01 (figura 3) não apresenta elementos que a formalizem como praça, no entanto, é 

possível encontrar resquícios de mobiliário como bancos e canteiros em concreto, mas não há 

tratamento de piso, estando totalmente em solo natural. Há a presença de alguns postes de 

iluminação e vegetação, além de traves de futebol que indicam uma apropriação autônoma por 

parte da população.  

A Praça 02 (figura 4), localizada adjacente a uma via movimentada, não tem características 

especificas de praça, e atualmente está sendo utilizada como terminal de integração de ônibus. 

Sendo assim, o lote que anteriormente foi designado como espaço público e de lazer para a 

população, passa a ser ocupada pelo próprio Poder Público com um uso que restringe, de certa 

forma, o livre acesso da população. Isso acontece devido à existência de barreiras físicas e 

visuais, como grades de proteção e o estacionamento de ônibus, não contribuindo para a 

ambiência e urbanidade do local, no que se refere às possibilidades de legibilidade e 

convivência social proporcionada pelos espaços livres públicos. 

   

Fig. 3 Praça 01 no bairro de Gramame, João Pessoa-PB, Brasil; Fig. 4 Praça 02 no bairro de Gramame, 

João Pessoa-PB, Brasil. 

Em seguida é possível alcançar a Praça Gervasio Maia, Praça 03 (figura 5). Esta praça é a 

única que está consolidada como praça, incluindo tratamento de piso, mobiliário urbano e 

playground, seguindo o modelo de praças difundido em João Pessoa.  

A Praça 04 (figura 6) encontra-se nos limites do conjunto Gervásio Maia, não estando, porém, 

consolidada como praça. É possível encontrar nesse lote uma grande extensão de terreno em 

solo natural, com postes de iluminação altos e situados na parte central do terreno, também 

vegetação e em alguns casos, canteiros improvisados e a presença de um orelhão telefônico. 

Entulhos e lixos podem ser vistos, mas também foi possível identificar a apropriação da 

população por meio de traves de futebol.  

   



 

 

Fig. 5 Praça Gervásio Maia no bairro de Gramame, João Pessoa-PB, Brasil; Fig. 6 Praça 04 no bairro de 

Gramame, João Pessoa-PB, Brasil. 

A Praça 05 (figura 7) encontra-se em construção, cuja placa indica uma praça dos esportes e 

cultura do Gevásio Maia, é possível avistar por meio de tapumes a existência de uma quadra 

de esportes e bancos de estar, porém a praça deveria ter sido entregue a população no ano de 

2014. Já o Parque Municipal Augusto dos Anjos (figura 8) está em funcionamento desde 

junho de 2015, e conta com equipamentos de lazer e esportes para a população. 

   

Fig. 7 Praça 05 no bairro de Gramame, João Pessoa-PB, Brasil; Fig. 8 Parque Municipal Augusto dos 

Anjos (6) no bairro de Gramame, João Pessoa-PB, Brasil. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados seguem de acordo com a análise qualitativa da praça e do parque consolidados 

utilizando-se os índices de avaliação, e o registro dos espaços informais decorrente de 

apropriações autônomas. 

3.1  Análise qualitativa da Praça Gervásio Maia 

O projeto destina 33% da área para a cobertura vegetal, no entanto, notou-se que na realidade 

essa vegetação está em parte ausente ou, quando existe, há falta de cuidado, ocasionando a 

aparição de vegetação morta e/ou seca, reduzindo assim a quantidade de cobertura vegetal. 

Com relação à adequação ecológica das espécies, observou-se que existe variação entre 

espécies rústicas, atóxicas e resistentes e, segundo Gonçalves (2004 apud RODRIGUES, 

2012) essa variação é satisfatória. Já com relação à adequação paisagística acontece um 

plantio pontual heterogêneo e de certa maneira escasso. O índice de sombreamento é 

deficiente, considerado menor que 10% e a densidade da sombra rala, possibilitando insolação 

direta na superfície, embora as árvores sejam perenifólias. Com relação à permeabilidade do 

solo, a praça está de acordo com o desejado de acordo com Rodrigues (2012), ou seja, em 

torno de 50%. 

Quanto à variável de potencialidade de uso do espaço, o terreno encontra-se isolado por vias 

de pequeno fluxo, consideradas locais, não ocasionando riscos de tráfego. A praça é margeada 

por quatro ruas: Rua João Evaristo dos Santos, Rua Serra do Jatobá, Rua Harpas de Sião e Rua 

Jose Severino de Melo. 

A acessibilidade engloba dois parâmetros, o de raio de atendimento necessário para o 

atendimento da população e a continuidade e rotas acessíveis. Com relação ao raio de 



 

 

atendimento necessário, por ser a única praça de bairro e única praça formalizada no bairro, 

este espaço provavelmente vem atendendo e ultrapassando empiricamente o seu raio de 

atendimento de vizinhança teórico, que é de 1000 metros (RIBEIRO et al, 2015). Na 

continuidade e rotas acessíveis, há a presença de algumas rampas e a ausência de barreiras 

físicas consideráveis, demonstrando não conformidade com a NBR 9050, embora haja 

intenção a acessibilidade. 

A Praça Gervasio Maia tem uma extensão territorial maior que 5000m
2
, caracterizando-a 

como praça de bairro. Esta apresenta equilíbrio entre áreas de lazer ativo e lazer passivo, em 

que é possível encontrar equipamentos para todas as faixas etárias e diferentes finalidades.  

A localização da praça e o seu entorno com algumas fachadas ativas permite a circulação 

constante de pessoas, mesmo que apenas de passagem. Além disso, há postes de iluminação 

necessários para atender toda a área da praça e também refletores no campinho de futebol. No 

entanto, em conversas informais com pessoas na área foi possível perceber que a praça não é 

considerada um local seguro e por isso também não é muito frequentada. 

A Praça Gervasio Maia conta com áreas que ligam os elementos e equipamentos propostos 

através de caminhos, permitindo a sua melhor compreensão. Além disso, a praça apresenta um 

zoneamento que permite o agrupamento de atividades semelhantes para o seu melhor 

funcionamento e redução de conflitos de uso. 

O ambiente apresenta uma variedade de equipamentos específicos, como quadra de esportes, 

playground e anfiteatro para apresentações culturais, além de espaços para jogos de mesa e 

bancos para o lazer contemplativo, englobando crianças, jovens e adultos. A conservação e 

qualidade dos equipamentos é um ponto que deixa a desejar, há uma grande quantidade de 

equipamentos quebrados e/ou enferrujados como pode ser visto nas gangorras do playground, 

bem como pichações. Apesar desse ponto negativo, foi possível ver os equipamentos serem 

utilizados ao que foram destinados, demonstrando que eles cumprem de forma geral, a 

finalidade a que se designam, embora alguns equipamentos não estejam aptos para uso. 

O valor estético é uma variável importante na atração de pessoas. Na Praça Gervásio Maia 

inexiste variedade de estímulos com grupos de árvores em perspectivas e mudanças de nível 

de piso que proporcionem um ambiente mais interessante. A atratividade visual é um elemento 

qualitativo precário, pois além de não apresentar arborização e vegetação convidativas, os 

equipamentos estão bastante degradados (figuras 8 e 9) e há lixo concentrado no anfiteatro, 

provavelmente levados pelo vento. No entanto, não existem muitas barreiras visuais, criando 

uma transparência da praça com o entorno, que segundo Sá Carneiro (2010 apud 

RODRIGUES, 2012) é um ponto bastante positivo, pois permite à visualização de diferentes 

cenários de acordo com cada novo ângulo de visão, e a visualizar o construído e não 

construído como um todo. Sá Carneiro (2010 apud RODRIGUES. 2012) também fala da 

integração entre si dos elementos construídos e da integração com relação à paisagem, pontos 

considerados satisfatórios na praça avaliada. A Praça Gervasio Maia apresenta diversidade de 

uso do entorno, margeada por pequenos comércios e serviços. Isso resulta em uma maior 

diversidade de usuários e maior vitalidade do ambiente urbano. 



 

 

   

Fig. 8 Degradação da quadra de esportes na Praça Gervasio Maia em João Pessoa-PB, Brasil; Fig 9 Falta 

de manutenção do playground na Praça Gervasio Maia em João Pessoa-PB, Brasil 

Com relação a variável de qualidade social, as atividades desenvolvidas e oferecidas na 

praça despertam o interesse de poucos usuários, o qual pôde ser visto em visitas ao local, onde 

o local mais ativo é com crianças usufruindo do playground. Mas em conversas com 

moradores geralmente há pessoas jogando futebol, além da realização, ao longo do ano, de 

eventos, seja esportivo ou cultural. A relação das atividades realizadas e a compatibilidade 

com o entorno, evidencia que certos equipamentos são mais utilizados pelos usuários, como o 

playground e a quadra, enquanto que a realização de outras atividades como o descanso acaba 

sendo prejudicado devido à falta de sombreamento de árvores. Apesar disso, a Praça Gervásio 

Maia é frequentada pela população próxima, semanalmente ou quinzenalmente, para 

realização de atividades, principalmente esportivas. 

A segurança dos usuários com relação à configuração da praça é um ponto deveras relevante e 

determinante para o uso da praça em determinados horários. Nesse caso, o espaço não 

apresenta barreiras construtivas relevantes que possibilitem esconderijos e também não 

oferece conflitos aos usuários pedestres com relação a outros modais de transportes. 

Por fim, com relação à adequação cultural a população usuária, a Praça Gervásio Maia faz 

parte de um modelo de praças e equipamentos da Prefeitura Municipal de João Pessoa que 

mantem a mesma configuração em diferentes bairros. Apesar disso, o ambiente aparentemente 

apresenta adequabilidade ao local de implantação considerando-se a população, com 

equipamentos que, pela sua literalidade, atendem-na. 

4.2 Análise qualitativa do Parque Ecológico Augusto dos Anjos 

Na variável de qualidade ecológica ambiental, o Parque Augusto dos Anjos apresenta uma 

massa arbórea considerável, o qual caracteriza a cobertura vegetal maior que 50%. Com 

relação à vegetação, há uma composição entre espécies adequadas, sejam elas atóxicas, 

rústicas e resistentes, e certa adequação paisagística, pois o plantio distribui-se em espécies 

diversa e heterogeneamente. Na adequação ecológica, o parque contém equilíbrio entre 

espécies exóticas e espécies nativas, mas segundo Gonçalves (2004 apud RODRIGUES, 

2012) recomenda-se que haja o predomínio de espécies nativas.  

O sombreamento do parque, característica consideravelmente importante e influenciadora do 

uso do espaço, apresenta um índice de cobertura vegetal arbórea maior que 30%, um ponto 

positivo. Já a densidade da sombra de acordo com as espécies, em alguns espaços é mais densa 

e em outros mais rala, considerando-se assim uma sombra média. O item 

periodicidade/sazonalidade também influenciador do sombreamento é caracterizado por 



 

 

árvores perenifólias, ou seja, que as folhas se mantêm durante o ano todo e assim proporciona 

essa qualidade de sombreamento de forma ininterrupta. 

A permeabilidade do solo, amplamente desejada, é possível ser encontrada no parque Augusto 

dos Anjos em mais de 50%, pois há uma grande presença de solo natural, inclusive nos 

passeios internos, como também forração vegetal. 

Com relação a variável de potencialidades de uso, o parque municipal Augusto dos Anjos está 

isolado por vias de pequeno fluxo, favorecendo a sua utilização. Apesar disso, segundo os 

princípios de Hillier et al(1993 apud JALES, 2014), o parque está mal inserido na malha 

urbana e não contêm uma boa integração e conectividade com o bairro, além de estar nas 

margens do tecido urbano. Outro ponto é o não atendimento do raio de abrangência do parque, 

que deveria ser de 1000 metros, pois grande parcela que está inserida nesse raio não apresenta 

massa edificada. Já com relação à acessibilidade, a presença de barreiras físicas é praticamente 

inexistente dentro do parque, mas ele é ladeado por uma cerca que impossibilita o livre 

percurso por pedestres, além disso, não dispõe da acessibilidade discriminada na NBR 9050.  

O terreno tem uma extensão de 1,42 ha, e só uma parcela é utilizada para atividades enquanto 

que a outra é composta por vegetação. As atividades do parque equilibram-se entre lazer ativo 

e passivo, com espaços para contemplação e estar e também com campinho de futebol, barras 

para exercícios físicos e um pequeno parquinho. 

Com relação à seguridade do parque, este não apresenta condicionantes que a favoreçam, 

devido a problemas como fachadas cegas, pouca relação das residências com o parque, e baixo 

fluxo de pessoas, devido, principalmente, a localização desprivilegiada.  

O traçado que proporciona a ligação entre os equipamentos está em sua maior parte adequado, 

entretanto, a separação por zonas para realização de atividades ocasiona conflitos, como o 

parquinho muito próximo do campo de futebol. Para um parque municipal e de bairro, ele 

apresenta diversas atividades, que contemplam crianças, adolescentes e adultos. Quanto a sua 

conservação, os equipamentos estão em uma boa qualidade para atender a população. No 

entanto, quando se fala em cumprir a função a que de destinam, foi possível em visitas ao 

local perceber que alguns adolescentes ocupam o parquinho, indispondo-o para o uso das 

crianças.  

Na variável de apreciação estética, o Parque Augusto dos Anjos é composto por uma boa 

variedade de estímulos, principalmente pela questão topográfica com um pouco de declive, e 

que favorece a captação de diferentes visuais, além da disposição das árvores que contribuem 

para o valor estético do local. O padrão estético do parque é totalmente voltado para o natural, 

todo o passeio encontra-se em solo natural (figura 10) e equipamentos e mobiliários com 

material e formas simples, mas na simplicidade o parque apresenta sim um valor estético.  

Os elementos que compõem o parque permitem uma transparência visual, tanto com relação 

ao interior do parque como também do exterior. Já a interação com o entorno é precária, há 

uma grande quantidade de fachadas cegas que não interagem com o espaço publico, além da 

cerca que contorna o parque causando essa barreira e tornando-o menos convidativo (figura 

11). Outro ponto que prejudica essa integração é o entorno ser majoritariamente composto por 

edificações residenciais, e com suas fachadas voltadas para ruas perpendiculares ao parque, 

sendo apenas uma pequena parcela voltada para o parque. 



 

 

 

   

Fig. 10 Passeio interno do Parque Ecológico Augusto do Anjos em João Pessoa-PB, Brasil ; Fig. 11 Cerca 

que circunda o Parque Ecológico Augusto dos Anjos em João Pessoa-PB, Brasil 

Na qualidade social, o parque contém elementos que despertam o interesse dos usuários, com 

equipamentos esportivos-lazer-estar, mas que aparentam ser um pouco escasso devido à área 

destinada a esses equipamentos ser ampla. Sendo assim as atividades são compatíveis com a 

realidade da população local e apresentam certo conforto, exceto pelo fato de não haver 

tratamento de piso nos passeios, dificultando a locomoção por idosos e pessoas com 

necessidades especiais, principalmente nos períodos chuvosos. A frequência de visitação é 

baixa, de acordo com o observado nas visitas ao local, e também segundo moradores da área, 

mas que também afirmam acontecer atividades semanais como escolinha de futebol. 

A seguridade do parque com relação a sua configuração física e espacial é considerada 

mediana, por haver um volume de vegetação que pode proporcionar esconderijos, mas por 

outro lado não proporciona a existência de conflitos entre pedestres, ciclistas e veículos, 

devido a sua localização distante de vias muito movimentadas. 

Por fim, considera-se que o parque apresenta uma adequação a população, com equipamentos 

que atendem as necessidades locais.  

3.2  Ocupações informais de lazer, esporte e convivência. 

 

Diante da insuficiente quantidade/qualidade dos parques e praças ou da inexistência, surgem 

às ocupações informais. Originando-se campinhos de futebol, canteiros com bancos, terrenos 

com mesinhas e também brinquedos. Segundo Sá Carneiro et al. (2000 apud PIZZOL, 2005) 

“Esses espaços, que podem ser públicos ou privados, oferecem possibilidade de lazer 

momentâneo, e „servem de indicativos da necessidade de criação de espaços públicos‟” . 

Esses espaços, em sua maioria, foram localizados perto das residências dos usuários, evitando 

o deslocamento para locais mais distantes. Os espaços de estar e encontro foram mais vistos 

em ruas que são mais movimentadas, com um maior fluxo de pessoas e carros. Já os espaços 

destinados para esportes demonstravam estarem relacionados com a disponibilidade de 

terrenos vazios próximos as residências.  

A maior quantidade dessas ocupações foi encontrada no bairro de Gramame, que apresenta a 

maior extensão territorial, mas também foi possível avistar nos bairros de Barra de Gramame e 

Muçumagro. A tipologia mais vista foi o campinho de futebol, justificada pela característica 



 

 

cultural do Brasil e por ser a opção de lazer mais fácil para as crianças, adultos e adolescentes 

da área.   

Também foi possível encontrar espaços mais consolidados, como o seguinte em Muçumagro 

contendo mobiliários improvisados por moradores e até brinquedos em uma área totalmente 

sombreada e propicia a permanência no ambiente público, explicitando a deficiência de praças 

e parques, e a carência da população por esse tipo de equipamento. 

   

Fig. 12 Campinho de futebol no bairro de Gramame em João Pessoa-PB, Brasil; Fig. 13 Mesa com bancos 

improvisados no bairro de Muçumagro em João Pessoa-PB, Brasil. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos bairros de Gramame, Mucumagro e Barra de Gramame, a escassez de parques e praças é 

evidente. Os espaços livres públicos são partes fundamentais do desenho urbano e contribuem 

para uma melhor qualidade de vida. Apesar disso, as únicas áreas de praças e parques 

identificados e determinados pelo órgão público municipal situam-se no bairro de Gramame, 

que apresenta maior extensão e maior número de habitantes. Ainda assim, a determinação 

desses ELP‟s na malha urbana não significa a sua efetivação, muitos desses não apresentam 

qualificação formal, ou até o próprio órgão público utiliza-se desses espaços para fins 

diversos. 

Áreas correspondentes a praças não tratadas e/ou em condições precárias impossibilitam a 

utilização pelos seus habitantes. Quando existe o espaço com tratamento devido, lidam com a 

falta de manutenção e cuidados, apesar disso, quando bem localizadas na malha urbana 

conseguem, mesmo nessas condições, proporcionar lazer e descanso ao público. 

O resultado da deficiência dos espaços livres públicos qualificados nas bordas urbanas é 

percebido com os espaços espontâneos, cada vez mais difundidos e crescentes nesses bairros 

periféricos. Essas manifestações reforçam as principais necessidades e desejos dessa parcela 

da população, que usa de meios próprios para usufruir de áreas de lazer. 
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