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Resumo <br />
Este trabalho tem como temática os espaços de lazer na área central de Caxias do Sul e o
reconhecimento das formas de ocupação. Espera-se assim auxiliar na construção de uma pesquisa maior
acerca do turismo e lazer na Serra Gaúcha, realizada pelo Núcleo de Arte, Cultura e Patrimônio da
Universidade de Caxias do Sul. Esta pesquisa tem como objetivo a abordagem de fatores relacionados ao
turismo e lazer na região, direcionado para a análise da apropriação urbana nos parques e praças da
cidade ao buscar compreender as relações dos seus usuários. Dar-se como suporte de método de cunho
compreensivo weberiano (contraste de tipos). Assim, adota-se para seu entendimento da formação das
representações espaciais condição adotada por uma constante relação entre o simbólico (BOURDIEU,
2003) e o representado (BAILLY, 1995). Reforça-se seu suporte metodológico com o uso da cartografia
urbana na compreensão dos espaços, aliado a registros fotográficos e bases aerofotogramétricas
disponibilizadas pelo município, além da aplicação do método de observação direta dos usuários no local
em diferentes dias e horários da semana. A primeira parte deste trabalho faz uma análise no Parque
Getúlio Vargas, conhecido popularmente como Parque dos Macaquinhos, para o reconhecimento dos
diferentes públicos e compreensão dos motivos que os levam a ocupar seus espaços. Na segunda etapa
foi feito um levantamento preliminar do desenho urbano das praças de Caxias do Sul, dentro do recorte
estabelecido anteriormente, e iniciado o processo de reconhecimento dos diferentes públicos e
compreensão dos motivos que os levam a ocupar seus espaços, além da sua importância na cidade como
elemento de lazer e das relações urbano-sociais que neles se desenvolvem. Conclui-se que após as
análises realizadas neste trabalho será possível proporcionar levantamentos e análises de apropriação do
espaço urbano na área central de Caxias do Sul a fim de possibilitar um estudo mais aprofundado das
áreas de lazer na cidade, auxiliando nas pesquisas realizadas pelo Núcleo.<br />
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