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Abstract 
 
To take part of these existing spaces in the popular inventory, using to advantage them as referenciais 
points in the all urban one and using them as support for the ambient questions tied with the way is a 
solution that optimizes resources and at the same time it can generate resulted positive, as much in 
the how much relative appropriation on the part of the population to the natural support. 
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1. Introdução 
 
Compreender o todo urbano a partir da dinâmica social é um fator essencial para  alcançar os 
conceitos de cidadania e participação. Aliado a isso, o entendimento do suporte natural vincula-se à  
própria questão da configuração urbana e sua conseqüente leitura e mesmo manutenção.  Assim, tendo 
como propósito  dirigir um olhar na escala de um parque sobre um todo maior, a cidade, este artigo 
visa analisar as relações sociais entre população e espaço público, área de lazer verde em meio à massa 
edificada.  Baseado na leitura de seus próprios usuários é possível a identificação de problemas 
vinculados à evolução histórica e ao próprio processo de apropriação que varia conforme agentes 
socioeconômicos.  A segurança, a prostituição, os diversos usos, o lazer, as áreas verdes, são temas 
que surgem a medida que analisa-se a apropriação do espaço público no Passeio Público de 
Curitiba/PR. 
 
2. Metodologia 
 
Compreender o conceito de paisagem verde inserida no urbano no decorrer da historia foi o primeiro 
passo adotado. A partir dessa compreensão buscou-se enfocar a apropriação e percepção espacial 
tendo como ponto base o Passeio Público: localizado em Curitiba – Paraná, este parque urbano data do 
final do século XIX,. Para a análise da apropriação do parque por parte da população, foram feitas 
várias entrevistas bem como a leitura de artigos publicados na imprensa local, além da pesquisa in 
loco. 
  
3. A paisagem no urbano 
 
Definir até que ponto os espaços verdes urbanos contribuem para a promoção da vida nas cidades 
retrata uma preocupação que tem sido posta em discussão há algum tempo no campo da arquitetura e 
urbanismo. 
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No período do medievo, a religião demonstrava que o ambiente em que se vivia não deveria prender a 
atenção humana, pois a natureza era vista como um conjunto capaz de abrir as idéias e o espírito para 
pensamentos perigosos. O jardim medieval era o local para o plantio de ervas medicinais, 
transformando-se mais tarde em recinto para o retiro privado. Com o Renascimento, a concepção do 
espaço abriu-se para o conhecimento, nos jardins deveriam acontecer os encontros intelectuais e 
artísticos. A mudança no pensamento mundial trouxe consigo a  teatralização dos jardins, tornando-os 
reflexos do poder, onde várias pessoas o utilizavam simultaneamente (LEITE:1982). 
 
As intervenções haussmanianas em Paris, no século XIX, buscaram a abertura de bulevares verdes, 
aprimorando os fluxos e higienizando os espaços. A cidade industrial desenvolvida pós Revolução 
Industrial, séc. XVIII, na Inglaterra, trouxe consigo uma série de inovações na paisagem urbana, um 
inchaço crescente nos subúrbios, uma fragmentação nas relações humanas condicionando a vida à 
relação tempo versus espaço modernos, perdendo os vínculos com o entorno rural (HAROUEL:1993). 
As reações foram as mais diversas possíveis, tanto com a corrente dita progressista, que culminou com 
o tecnicismo modernista, quanto com correntes naturalistas/culturalistas baseadas em utopias como 
aquelas baseadas  em  Morus e sua Cidade Ideal (século XVI). A evolução da técnica gerou modelos 
urbanos hipotéticos, criados para homens abstratos, em exemplos concretos como as Unités 
d´Habitation de Le Corbusier e a cidade de Brasília, onde se perde a relação entre usuários e espaços 
públicos. Duramente criticados, os espaços verdes modernistas tornam-se locais para o ócio, onde a 
atividade mental humana regride e leva à delinqüência, pois se as ruas fazem parte do traçado urbano é 
nelas que se devem dar as relações humanas, essa complexidade de signos urbanos é salutar à 
experiência humana no ambiente das cidades, desde que não concorra com marcos e referenciais 
urbanos. “É notório que a arquitetura divida, ou talvez perca, a cada dia, espaço para a propaganda. 
Basta observarmos, no centro da cidade de São Paulo, as fachadas dos edifícios antigos recobertos por 
painéis publicitários” (FREIRE:1997). 
 
A cidade não pode ser encarada como um todo que independe do suporte natural, pois ambos, artefato 
arquitetônico e meio físico compreendem um único espaço que formula um ecossistema: o urbano. 
(SPIRN: 1995) Porém o que se observa é uma desconsideração do suporte natural em detrimento de 
desenhos e planificações que não condizem com o meio, menosprezando suas potencialidades e tendo 
como resultados muitas vezes catástrofes: enchentes e deslizamentos (AFONSO:2000).A humanidade 
centrou-se em sociedades isoladas face ao mundo natural, fechadas em seu antropocentrismo. Portanto 
e para que ocorra o resgate entre as relações naturais perdidas, as conexões entre seres humanos e 
demais entes naturais deve-se começar no lugar em que se habita, ou seja, as soluções para os 
problemas aparecem diretamente em sua fonte, a cidade (MUNFORD: 1965). 
 
 
 
4. Dos espaços livres:  
 
Segundo Silvio Soares Macedo, os espaços ditos livres contidos na malha urbana, são aqueles livres de 
edificações ou ainda os livres de urbanização, conceituados como: áreas verdes, áreas de lazer, espaços 
verdes e áreas de circulação. Dentre estes, o Passeio Público pode ser classificado como espaço verde, 
por ter um valor social atribuído a uma área de cobertura vegetal, além é claro de ser definido como 
área de lazer. “A duração – vida útil – de um determinado espaço livre urbano pelo tempo afora, está 
diretamente vinculada à possibilidade constante de apropriação que este permite ao seu público 
usuário. Quanto mais e melhor possa ser apropriado, desde que convenientemente mantido, maior será 
sua aceitação social e por mais tempo será mantida sua identidade morfológica” (MACEDO:1995) . 
 
Em sua tese de doutorado, Vicente Barcellos, aborda entre outras questões, a dificuldade na definição 
conceitual de paisagem, sugerindo: “Na maioria das vezes, embora se reconheça a complexidade dos 
seus processos constitutivos, a paisagem acaba sempre sendo definida apenas como espaço percebido, 
o que nos parece insuficiente na medida em que outros fenômenos da inter-relação acabam relegados a 
um segundo plano, quando a paisagem deve atender também a finalidades socioculturais e 
socioeconômicas, exigindo, portanto, uma abordagem mais abrangente”. (BARCELLOS:1999)  
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A questão relativa a seu uso e/ou obsolescência diz respeito a sua adequação funcional, ambiental e 
estética, cuja própria identidade e significação varia conforme o tempo e novos usos propostos. “O 
país (Brasil) possui contradições socais muito grandes e a geração dos espaços livres é resultado direto 
dessas discrepâncias” (MACEDO:1995). Assim no Passeio Publico de Curitiba, visto como área livre, 
no decorrer da história passou por diferentes formas de apropriação, e mostra-se, hoje ainda, dinâmico 
e multifacetado.  
 
A implantação de espaços livres e parques no Brasil tiveram um grande impulso com a vinda da coroa 
portuguesa, no inicio do século XIX, porém sua origem esteve ligada ao elitismo e à artificialidade, 
pois somente mais tarde, com o crescimento populacional urbano desmesurado ligado a uma 
urbanização sem precedentes, surge a valorização social desses espaços, como lazer público, 
amenização das grandes massas construídas. Seu significado tem variado conforme o tempo, parque 
temático, de lazer, de culto ao corpo, contemplativo, etc, mas estas variações conferiram a esses 
espaços a característica de locus da sociabilidade urbana, contribuindo para sua manutenção.  
 
5. O exemplo: Passeio Público - Curitiba, Paraná.  
 
“...um espaço geográfico, como cenário de sua paisagem natural afetada pelo construído; um espaço 
histórico, que se relaciona com a competência para viver em uma cidade, com a capacidade para 
entendê-la no seu desenvolvimento e em cada momento; um espaço háptico que se relaciona com a 
percepção do corpo humano como corpo da cidade e com outros objetos que o circundam e que alguns 
chamam de físico; um espaço imaginário onde atendemos às suas utopias, aos seus desejos, às suas 
fantasias que se realizam com a vida diária”. (SILVA:2001).  
 
Resgatando os princípios de Armando Silva, escolheu-se um exemplo de parque tipicamente urbano, 
contido em uma das capitais brasileiras que tem demonstrado grande desenvolvimento e crescimento. 
O Passeio Público, data do século XIX, criado numa área de 70000m² para saneamento do charco que 
ali existia, baseado em modelos culturalistas europeus (como o “Bois de Bologne” em Paris); o local 
há longa data foi apropriado pela população e faz parte do inventário cognitivo curitibano.  
 
Situava-se, na época, entre as seguintes divisas: Bulevar 2 de Julho (João Gualberto), Rua Fontana 
(Presidente Faria), Rua do Serrito (Presidente Carlos Cavalcanti) e os terrenos de Joaquim Bittencourt 
(atual Círculo Militar) e de Laura Borges (atual Colégio Estadual). Seu portal principal, na esquina da 
Rua Presidente Faria com Avenida João Gualberto é cópia fiel do portão do Cemitério de Cães de 
Paris, inaugurado alguns anos mais tarde, mas com tal aceitação que se tornou, atualmente, o símbolo 
do parque curitibano.(A título de ilustração, conferir anexo). 
 
Inaugurado em 1886, o parque acolhe ainda hoje diversas espécies vegetais locais além de um  grande 
número de plantas ornamentais introduzidas; é o primeiro parque urbano curitibano, abrigando 
igualmente um zoológico, e distribui-se em três lagos (provenientes de poços artesianos), algumas 
ilhotas, e diversos viveiros para animais, somando 35 pontos de atração.  
 
Passou por vários períodos de renovação, dentre os quais se estaca o último iniciado em 1997, cujo 
objetivo principal da prefeitura era o de resgatar esse espaço da decadência, tornando-o seguro com 
conseqüente atração da população. A renovação do sistema de iluminação e a instauração de um posto 
fixo de policiamento diminuíram as taxas de criminalidade para zero (valor cedido pelo 1.º sargento 
Leônidas Paulino da Silva, em entrevista à James Alberti. Jornal Folha do Paraná 24/11/98). A 
agricultura orgânica, que tem tido expressivo papel na busca da população é ofertada na Feira Verde, 
evento que acontece semanalmente aos sábados e conta também com produtos alimentícios artesanais 
locais, contribuindo para a integração entre produtores locais e a comunidade.  
 
O Parque foi tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Paraná. 
Conforme artigo de Carlos Adriano Rattman (Gazeta do Povo 27/04/97) a criação de novos espaços 
verdes em Curitiba, como a Ópera de Arame e a Universidade Livre do Meio Ambiente, além do 
Jardim Botânico, aliados a uma publicação intensa pela mídia deslocaram o fluxo em relação ao antigo 
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parque, acarretando uma certa “quebra” em seu ciclo de vida, representado pelo saudosismo dos 
antigos usuários que ainda freqüentam o local. 
 
6. As maneiras de percepção 
 
“Os sistemas simbólicos sobre o qual e através do qual trabalha a imaginação social se constroem pela 
experiência dos agentes sociais, sobre seus desejos, aspirações e interesses. Todo o campo das 
experiências sociais é rodeado de um horizonte de rememorações, crenças e esperanças. O dispositivo 
imaginário assegura a um grupo social um esquema coletivo de interpretação das experiências 
individuais.” (BACZKO:1984) 
  
A percepção de um indivíduo sobre o espaço que o cerca faz parte de um processo mental de interação 
entre os mecanismos perceptivos propriamente ditos (os estímulos externos) e principalmente os 
cognitivos (compreendem a contribuição da inteligência) (DEL RIO e OLIVEIRA:1996), sendo que 
esses estímulos muitas vezes correspondem a respostas dadas em relação ao suporte natural 
ambientado pelo conjunto arquitetônico que configura o todo urbano, assim os sentimentos causados 
pelo Parque no centro da cidade são os mais variados possíveis, essa percepção acontece, em relação a 
pactos sociais travados com outros indivíduos ou simplesmente indivíduo-meio que o cerca e 
relaciona-se de maneira estreita com a história local, ou seja, o produto da mescla entre homem, 
ambiente, arquitetura, num desenvolver de relações que variaram (variam) conforme a época 
observada e cujo reflexo mais evidente pode ser notado nas ruas do entorno do parque, ou nesse 
espaço ele mesmo: espaço de transição, união, comunhão, público e privado, palco e ao mesmo tempo 
agente dos processos históricos que desencadeiam e são desencadeados pelas relações humanas, 
retratam uma grande miscelânea de públicos, visto que diferentes atores sociais interagem em seu 
interior e a seu redor. 
 
Assim, a paisagem extremamente bucólica do parque, com passeios, ilhas, cascatas e uma vegetação 
exuberante que mescla tanto espécies locais quanto plantas ornamentais constitui uma abertura, uma 
“janela” em meio à arquitetura circundante.  “...a janela não é mais do que uma entre as muitas 
miradas que a cidade volta sobre si mesma. Trata-se de uma mirada pelo que tem de singular, 
e através da qual não apenas a rua, mas o labirinto da cidade pode irromper no espaço privado 
onde habita o sujeito”. (DAMISCH:1994), os edifícios de seu entorno próximo, muitos 
residenciais tecem então esta costura entre íntimo e público e convivem com o espaço verde 
que é ao mesmo tempo promotor de inúmeros pactos que ali são travados. 
 
Dessa maneira, o espaço paisagístico surge como um elemento de conexão entre diversas 
partes menores que compõem uma totalidade: a totalidade do social, que ultrapassa os muros 
do parque e que influencia não só o entorno próximo, mas toda a cidade “...por todo quero dizer 
esse todo mais seu campo, mas seu campo não como algo diferente e adicional a ele, e sim como sua 
continuação para além dos contornos sensíveis da experiência.” (MAHFUZ:1995). 

 
Absorvendo valores ambientais em sua percepção ao meio externo, as paisagens urbana e natural se 
integram num valor maior, valor social, ressaltando as comunidades multiculturais da capital, pois ali 
convivem desde famílias que levam as crianças para ver os animais que existem no pequeno 
zoológico, senhores idosos que jogam damas, estudantes que habitam a Casa do Estudante, 
desempregados à procura de um lugar neutro em meio ao desvario urbano e mesmo prostitutas e 
rapazes que fazem “michê” em plena luz do dia, convivendo com senhoras que vão até o parque “fazer 
a feira” proveniente de pequenos produtores rurais da região. É assim que o espaço paisagístico, 
inicialmente projetado para as “promenades” das famílias mais abastadas, transformou-se em um belo 
“patchwork” de retalhos disformes, mas ao mesmo tempo em harmonia, sem que haja no entanto, 
cruzamento entre essas diversas esferas antropológicas. Segundo Argan, “cada um de nós, em seus 
itinerários urbanos diários, deixa trabalhar a memória e a imaginação”. (ARGAN:1992). 
 
“O homem sempre criou ao seu redor um ambiente que é uma projeção de suas idéias abstratas.” 
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(LEITE:1982) As diversas variações na noção de paisagem, tiveram como ponto de partida as 
mudanças na nossa capacidade de compreender sua essência, algo anterior à nossa compreensão, cujo 
significado é transmitido muitas vezes de pai para filho, fazendo com que o simples caminhar no 
parque, comer pipoca ou alimentar os animais torne-se atividade arraigada no cotidiano e que seja 
lembrada sempre com muito carinho, basta observar o público fiel de idosos que freqüenta o parque.  
 
Esse parque ultrapassa a esfera do turismo para fazer parte, pertencer, aos usuários, que se não 
correspondem a todas as parcelas da população, ao menos serve como suporte para relações sociais de 
classes que não freqüentam hoje espaços como galerias de arte e “shopping centers”, mas que são 
conscientes da importância desses espaços como refúgios urbanos e utilizam-no visando seu próprio 
entretenimento. (REIS FILHO:1987). “Em cada época, a arquitetura (grifo nosso) é produzida e 
utilizada de um modo diverso, relacionando-se de uma forma característica com a estrutura urbana em 
que se instala”. A arquitetura citada por Reis Filho pode ser ampliada no conceito de espaços por esta 
arquitetura configurados, pois como no próprio conceito trabalhado por Lynch, questiona-se até que 
ponto o invólucro mural, ele mesmo sozinho não é arquitetura. Num paralelo com Zeuler Lima, 
encontram-se as questões relacionadas à espacialidade dos espaços conformados, ou seja, o espaço 
surge como elemento primordial dos todos urbano e arquitetônico, e suas qualidades são medidas em 
razão também dos sentimentos que são capazes de gerar. Segundo Benévolo, “....ao mesmo tempo que 
ao cidadão se ensina a ler e a escrever para que possa compreender e se comunicar com os demais , de 
forma mais precisa e adequada, o desenho deve permitir ao cidadão conhecer e julgar o ambiente 
construído em que vive, e definitivamente, formular melhor os projetos de possíveis mudanças 
adaptados à própria exigência da vida, desde a doméstica até a coletiva.” (BENEVOLO:1984) 
 
A prostituição é um “problema” antigo com o qual tem convivido o parque, mas que retrata a realidade 
social enfrentada pela capital onde o desemprego gera uma procura por novas fontes de renda. Mas o 
resgate do local como fonte de lazer tem sido expressivamente demonstrado pela utilização do parque 
para caminhadas tanto no início, quanto no final dos dias, e uma grande parte dos usurários não se 
importam com a presença das prostitutas, pois o espaço configurou-se como para transito de diferentes 
esferas sociais, que apesar de coexistirem, não se inter-relacionam.  
 
7. A questão ambiental 
 
“Do mesmo modo, pode-se concluir que o conhecimento da paisagem não deve ser reduzido a seus 
constituintes  físicos e biológicos, os quais são objetos das ciências físicas e naturais, mas deve ter 
como foco principal todas as possíveis inter-relações entre a sociedade e paisagem, pois são elas que 
se problematizam e que se oferecem para o entendimento do arquiteto paisagista”. 
 
Assim esse recorte urbano traduz o conceito buscado pelos modernistas: diversos atores convivendo 
num espaço publico, (mas por eles não alcançados), traz em si mesmo uma experiência anterior, 
preconizada por Jacobs, com seus olhos voltados para a rua, quando na organicidade encontrada antes 
do “zoning” urbano podia-se ver o verdadeiro conceito de urbanidade, inerente ao todo urbano, mas 
que não é encontrado em todos os espaços públicos. O presente trabalho não tem como enfoque os 
índices sociais vinculados à criminalidade, fator este que ocorre em todo o centro da capital, de 
maneira geral, mas visa mostrar também que essa ocupação por diversas personagens dinamiza o 
processo da utilização e mantém o espaço sempre com fluxos constantes de pessoas.  
 
Se para Wirth, expressivo membro da Escola de Chicago, citado por Oliven (1985), a cidade é a 
expressão da cultura fragmentada, fazendo-se necessário que ela aconteça em paralelo aos aspectos 
sociais, muitas vezes não sendo sua causa ou conseqüência mas coexistindo e intervindo como suporte 
para tais relações.  “O espaço reproduz a totalidade social na medida em que essas transformações são 
determinadas por necessidades sociais, econômicas e políticas. Assim, o espaço reproduz-se, ele 
mesmo, no interior da totalidade, quando evolui em função do modo de produção e de seus momentos 
sucessivos. Mas o espaço influencia também a evolução de outras estruturas e, por isso, torna-se um 
componente fundamental da totalidade social e de seus movimentos”. (SANTOS:1979). 
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Intitulado de pulmão verde no centro da capital, refúgio bucólico em meio à selva cinza, o parque já 
passou por mudanças que concernem melhorias em relação aos aspectos ambientais como aquela feita 
partir de 1965 quando o Rio Belém foi isolado dos lagos existentes, evitando assim a proliferação da 
poluição, afinal esse rio tem servido como local para o despejo de insipientes de esgoto. “A 
importância de se considerar os aspectos ambientais no planejamento urbano. A manutenção dos 
recursos naturais e as conseqüências da urbanização, não se restringindo apenas a questão ambiental.” 
(MOTA:1999). Assim a existência  da paisagem natural sobre a urbana, vai além de jardins e parques 
mas compreende todos os ecossistemas menores encontrados em terrenos e espaços abandonados, 
esquecidos. Sua conservação é instrumento tanto para a manutenção de fauna e flora existentes, mas 
também dessas novas espécies surgidas entre a mescla do existente local e espécies ornamentais 
transplantadas, criando aquilo que se convencionou chamar de espécies urbanas (SPIRN:1995) 
encontráveis nos dois hemisférios, nos mais diferentes países.   
 
Fazendo parte da rede cicloviária urbana, servindo como elo de ligação entre diversas avenidas da 
capital e ainda funcionando como local de encontro e lazer, o parque passa a merecer o título de 
símbolo urbano “... A compreensão do símbolo urbano entendido como a construção do social de um 
imaginário, requer um esforço de observação e segmentação enquanto experiências que emergem da 
própria cotidianidade”. (SILVA:2001)   
 
Ao completar 80 anos, 1966, o parque passou por um primeiro remodelamento, responsável por sua 
fisionomia atual. “...um determinado espaço pode desempenhar papel relevante nas condições 
ambienteis de uma cidade e ao mesmo tempo ter um grande potencial recreativo e ser um elemento de 
destaque na paisagem urbana”.(BARTALINI: 1995) Agregando então, os valores visuais, recreativos e 
ambientais em um único espaço, que varia conforme o crescimento urbano, pois se por um lado 
aumenta a demanda por áreas verdes, paralelamente sua oferta diminui. “Um bom desempenho não 
significa o uso de formas prolixas, nem o uso de matérias sofisticadas, mas sempre leva em conta a 
adequação ao meio (em sentido amplo) e aos usuários”. Nesse sentido, o parque adequou-se bem à sua 
proposta de local de lazer que agrega funções ambientais, pois não possui grande aparato tecnológico, 
visto que pouco foi acrescentado desde sua inauguração original, mas consegue manter um grande 
numero de pássaros locais livres que afluem diariamente ao parque, ou nele habitam, além de um área 
relativamente grande de cobertura vegetal.  
 
8. Apropriação estética da paisagem 
 

Ao se sentir pertencente à cidade, indo além e apropriando-se de sua gramática, conhecendo sua 
linguagem, a população agrega o espaço à sua vida, o transforma e passa a percebê-lo como 
atraente/repulsivo, belo/feio passível de ser mostrado aos visitantes como ponto de interesse ou de 
negação. “Todo sentido – e certamente sentido estético – se constrói historicamente.” (SILVA:2001)  
Dentro desse quadro de valores, para que possa ser efetuada uma análise precisa-se distinguir o 
conjunto articulado de espaços que está associado a um conjunto articulado de valores (F. 
SANTOS:1985), dos quais é inerente o valor estético. “Tratar a cidade como forma de arte, quer dizer, 
como forma inventada que rivaliza, interroga e dialoga com as formas materiais dos arquitetos, dos 
projetistas enfim, dos seus operadores físicos. Porém tal forma é validade, se não criada coletivamente 
por seus habitantes em maravilhosos exercícios grupais que fazem de cada cidade uma grande 
experiência estética construída a partir do viver cotidiano.”. Disso resultando um maior ou menor grau 
de identificação pelas diferentes classes que no caso do Passeio Público, a imagem de local a não ser 
freqüentado retratada pela classe A contradiz as opiniões das classes B e C.  
 
Inserido nessa ótica, Kevin Lynch em sua obra “A imagem da cidade”, retrata as relações dos usuários 
com algumas partes da cidade, numa perspectiva que engloba a memória e os signos, referentes a 
pontos específicos urbanos, como no caso escolhido. O passeio público reflete a imagem de uma 
cidade inserida em uma outra, Curitiba, ou melhor, como já explicitado por Munford (1965) “ .. a 
cidade que é simbolicamente um mundo encerra-se com um mundo que se tornou, em muitos 
aspectos, uma cidade.”. Assim cidade e parque mesclam-se, confundem-se e geram pontos 
interessantes, vistas e perspectivas não esperadas, mas que encantam as pessoas que por ali transitam. 
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O cotidiano do parque é parte do cotidiano de seus usuários, pessoas que ali praticam exercícios 
físicos, convivem, trabalham ou simplesmente contemplam e relaxam. 
 
Uma nova imagem foi buscada a partir de 1997, com a criação de “playgrounds” novos, iluminação e 
novos pontos de interesse, inclusive com busca para soluções e propostas apresentadas pela própria 
população. Citando uma entrevista publicada por Rattman (1997) feita com um sorveteiro que trabalha 
no parque há dezesseis anos, apesar da queda no turismo: “Não mudo de ponto porque, apesar da 
insegurança, eu adoro o contato com a natureza. Aqui posso ouvir os pássaros e ver pessoas”. 
 
A situação de abandono chegou a tal ponto que a população que comumente freqüentava o local 
preferiu procurar outras áreas em causa da prostituição e da violência. Dentre as soluções apontadas e 
que obtiveram resultados positivos, o fechamento do parque com um gradil, a implantação do posto 
policial e a revitalização do playground e outras áreas. Obras realizadas como a implantação de um 
calçadão que liga –se à praça 19 de Dezembro a partir de 1995 e a implementação da ciclovia, que 
passou a fazer parte do parque, promoveu um maior dinamismo e ampliaram os fluxos do parque. Um 
ponto que a principio seria negativo, como o fechamento do parque com cercas metálicas, mostrou-se 
eficaz na proteção da área durante a noite. Mesmo assim, a prostituição não terminou, mas ao mesmo 
tempo, não acarretou o fim das outras atividades que no parque ocorrem, acontecendo de maneira 
paralela. 
 
9. Conclusão 
 
A importância de espaços verdes em áreas urbanas ultrapassa as questões ambientais e constitui uma 
necessidade social, sobretudo em uma sociedade como a brasileira, na qual a valorização do trabalho 
em detrimento do lazer fez com que esses espaços tenham tido reconhecido sua importância 
tardiamente.  
 
Os valores sociais que regem as relações variam conforme a história, fazendo com que haja 
significativas alterações nas maneiras de apropriação de um mesmo espaço, fator esse que determina a 
obsolescência ou a contemporaneidade de um mesmo local. Períodos de decadência mesclam-se a 
períodos de uso intenso, mas o valor adquirido de símbolo mantém-se a despeito dessas transições.  
 
Assim, tomar partido desses espaços existentes no inventário popular, aproveitando-os como pontos 
referenciais no todo urbano e utilizando-os como suporte para as questões ambientais vinculadas ao 
meio é uma solução que otimiza recursos e ao mesmo tempo pode gerar resultados positivos, tanto na 
apropriação por parte da população quanto relativos ao suporte natural. 
 
 
 
10. Anexos 
 
Em anexo, seguem as vistas gerais  do sítio do Passeio Público, antes e após sua implantação.  
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Figura 1 Charco existente 1883 

Foto Adolfo Volk, acervo Cid Destefani 

 
Figura 2 Passeio Público 1986 

Foto e  acervo Cid Destefani 

 
Figura 3  Usuários-1900 

Foto Adolfo Volk, acervo Cid Destefani  
Figura 4 Coreto Mourisco 

Foto Aníbal Requião, acervo Cid Destefani 
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