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Resumo

A temática deste trabalho baseada nos estudos urbanos acerca do Parque dos
Macaquinhos em Caxias do Sul, tem como finalidade 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. A referida pesquisa, aborda diversos fatores
relacionados ao turismo e lazer na região, dentre eles a análise da apropriação urbana nos
parques e praças da cidade, que busca entender as relações dos usuários nestes espaços públicos
de lazer. No recorte apresentado neste trabalho, é feita a análise do Parque Getúlio Vargas,
conhecido popularmente como Parque dos Macaquinhos, a fim de reconhecer os diferentes
públicos e compreender quais os motivos que os levam a ocupar seus espaços. Esta pesquisa
tem como objetivo a análise dos espaços do Parque Getúlio Vargas, para que seja possível a
compreensão da apropriação além da sua importância na cidade como elemento de lazer, e das
relações urbano-sociais que nele se desenvolvem. A metodologia utilizada é dada através da
análise de cartografia urbana, aliada aos registros fotográficos históricos do Parque Getúlio
Vargas, além disso da aplicação do método de observação direta dos usuários no local, em
diferentes dias e horários na semana, através de análises comportamentais e levantamentos do
mobiliário urbano do lugar. Conclui-se que após as análises realizadas neste trabalho, será
possível estabelecer uma relação entre o parque estudado e as demais áreas de lazer da região
central de Caxias do Sul, proporcionando além de levantamentos, a esquematização de um
plano piloto de análise a ser replicado nas demais áreas de lazer abordadas na pesquisa.

