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6. Resumo 
 
As praças sempre foram presença marcante na história das cidades (GOMES, 

2005). Ao longo dos anos, sofreram modificações significativas em vários 

aspectos como definição, funções, usos e percepções (DE ANGELIS et al., 

2005). O que vem se observando em algumas dessas cidades, é que a função 

das praças vem se perdendo ao longo do tempo, pois muitas vezes esses 

espaços são esquecidos ou abandonados pelo poder público e pela população 

local (GIMENES et al., 2011). Diante disso, o apreço pelas praças, que se 

constituem muitas vezes em uma grande área de verde, precisa ser resgatado, 

de forma a aumentar as relações positivas da comunidade com a paisagem e a 

vida harmônica em comunidade (DOURADO; SILVA, 2005). Nesse sentido, 

vários estudos de análise de praças brasileiras vêm sendo executados como os 

realizados por (DE ANGELIS et al., 2005; DOURADO; SILVA, 2005; GIMENES 

et al., 2011). Desta forma, este trabalho tem como objetivo avaliar quali-

quantitativamente a vegetação, os equipamentos e estruturas das principais 

praças do município de Cruz das Almas, bem como a percepção dos 
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frequentadores, com o intuito de identificar como o espaço está sendo utilizado 

e se o mesmo vem exercendo suas funções sociais. Os levantamentos serão 

realizados em duas principais praças da cidade de Cruz das Almas: Praça 

Senador Temístocles e Praça Multiuso. Após selecionar as praças, utilizando a 

metodologia adaptada por De Angelis; Castro; De Angelis Neto (2004), será 

realizado o levantamento, o cadastramento e a avaliação qualitativa e 

quantitativa da vegetação e dos elementos arquitetônicos (estruturas e 

equipamentos) presentes. Além disso, será realizada uma pesquisa de opinião 

com transeuntes. Considerando assim, a vivência na praça e abordando as 

diversas manifestações humanas e os diferentes usos que se conferem a esse 

espaço. A coleta dos dados será realizada nos meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2018. Esse estudo será realizado em dias da semana e horários 

diferentes, com a finalidade de se conhecer o perfil, a importância e a utilização 

do local pelos frequentadores. Será utilizado um questionário seguindo o roteiro 

estruturado, adaptado de De Angelis; Castro; Angelis Neto (2004), 

considerando: a idade; sexo; nível de escolaridade; atividade ocupacional; a 

frequência com que visita a praça, dia da semana, período, tempo de 

permanência e motivo de ir à praça; o que mais gosta e menos gosta no local 

em questão; o que gostaria de mudar se fosse o administrador da mesma, 

como os mesmos contribuem para o cuidado da praça; opinião das praças da 

cidade em que mora incluindo o conhecimento do nome e história. Os dados 

coletados serão tabulados para a realização da sua análise descritiva. 
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