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4 

INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea vem passando, desde a segunda metade do          

século XX, por um amplo processo de industrialização e urbanização dos territórios            

com a alteração das redes viária e aeroportuária. Estas mudanças promovem           

facilidades na circulação e na distribuição de pessoas, bens e mercadorias. A            

ampliação do comércio ocorreu paralelamente às inovações da indústria e da           

urbanização com as outras formas de realizar a distribuição e o consumo de bens e               

serviços. 

Uma destas formas foi o oferecimento de serviços comerciais em grandes           

espaços, contendo primeiro diversidade de produtos e depois de lojas. Se por um             

lado a estrutura de produção, distribuição e consumo mudaram, as novas           

necessidades criadas para que as pessoas consumam e que passem a consumir,            

também se modificaram.  

Neste contexto surgem os shoppings centers como espaços de compras, que           

com o tempo deixam de ser apenas um local comercial e adquirem significado como              

espaços de lazer, entretenimento e socialização. Considerados por muitos como          

locais seguros da violência urbana, das intempéries climáticas e da presença           

indesejável de conviver com alguns grupos sociais como mendigos, trombadinhas,          

gangues, estes espaços de compras passaram a ser frequentados pelas classes           

média e alta (FRÚGOLI 1995.). Depois, foram construídos shoppings populares, o           

que tornaram as visitas aos shoppings comuns em todas as classes sociais do             

território nacional (ORNELLAS, 2019.). 

Para manter o interesse do público contemporâneo, as gestões dos shoppings           

centers acabam criando em seus empreendimentos, espaços de identificação         

voltado para encontros com conforto e segurança. O processo de socialização do            

espaço, segundo Batista (2007, p. 157), “faz com que um ambiente sem identidade e              

memória, torne-se um lugar mais humano quando adota os preceitos da           

hospitalidade e estabelecem práticas de acolhimento e civilidade”. 

 



5 

Corrobora com esta ideia, a fala do superintendente de um dos shoppings do             

Grupo Partage em uma reportagem. Ele elucida que o shopping trabalha para criar             1

empatia entre o consumidor e o empreendimento. Em seus negócios buscam           

oferecer ao consumidor “um universo agradável com uma infraestrutura bonita,          

segura, limpa e hospitaleira (...)” (PARTAGE, 2014.).  

Locais mais acolhedores mesmo que seja por opção comercial, podem criar           

espaços de socialização onde se tenha a prática do lazer e entretenimento. De             

acordo com Gomes (2008, p.126), o lazer é uma “dimensão da cultura constituída             

por meio da vivência lúdica de manifestações culturais em um tempo/espaço           

conquistado pelo sujeito ou grupo social, estabelecendo relações dialéticas com as           

necessidades, os deveres e as obrigações”. Portanto, as políticas dos shoppings           

contemporâneos acabam oferecendo espaços de socialização que permitem a         

prática do lazer e do entretenimento. Atualmente, há inúmeras possibilidades          

quando se trata de lazer e entretenimento e a maioria delas estão relacionadas a              

cultura contemporânea do consumo, por exemplo, ir ao shopping (PADILHA, 2006.). 

Uma das faixas etárias presente nos shoppings centers são os jovens. Esta            

faixa etária foi considerada na pesquisa do Instituto Officina Sophia (2016), como a             

que mais os frequentam (PORTO, 2018). Com o surgimento da pandemia de            

COVID-19, houve necessidade de isolamento social e com isso, os shoppings           

centers fecharam suas portas. Esta situação pode ter alterado o comportamento de            

lazer e entretenimento dos jovens durante o período de isolamento. Com a            

reabertura dos shoppings a frequência dos jovens podem ter sido modificadas frente            

aos princípios de segurança higiênica implementados para atender aos novos          

códigos sanitários. 

A motivação inicial para este trabalho está associada ao que Geertz (1978)            

denomina de método de observação participante. Durante um tempo, a autora desta            

pesquisa, trabalhou em um shopping center e, durante sua estada no           

estabelecimento, observava a presença de jovens diariamente e seus         

comportamentos. Estas observações posteriormente lhe trouxeram indagações       

associadas a teorias que estava aprendendo em seu curso superior.  

1 Partage Empreendimentos e Participações S/A é uma administradora de shopping centers e de 
empreendimentos imobiliários prestando seus serviços a vários estados brasileiros. 
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Geertz, explana que é por meio de nossas próprias percepções que supomos            

o que eles percebem, em seguida estruturamos estas percepções que nos levaram            

aos questionamentos da pesquisa. Estes questionamentos acabaram levando a         

pergunta norteadora desta pesquisa: Com a pandemia de COVID-19, os jovens não            

puderam mais ir aos shoppings, portanto, isto pode ter afetado sua sociabilização            

presencial e suas atividades de lazer e entretenimento. A reabertura dos shoppings            

trará a mesma condição para esta faixa etária ou será afetada em decorrência aos              

novos códigos?  

Com este questionamento, o objetivo deste artigo consiste em compreender o           

shopping center como um espaço de socialização e lazer e entretenimento           

percebido pelos jovens que frequentam um shopping center na cidade de São            

Gonçalo-RJ nos períodos antes, durante e depois do fechamento deste          

estabelecimento em decorrência da pandemia de COVID-19. 

Foram traçados os seguintes objetivos específicos: entender os shopping         

centers como espaços de sociabilidade, lazer e entretenimento; identificar o lazer e            

entretenimento de jovens nos shopping centers antes e depois do fechamento dos            

estabelecimentos por causa da Covid-19; conhecer o uso do tempo livre e a             

socialização dos jovens durante o período de isolamento. 

Para responder aos problemas levantados neste artigo, foi elaborado uma          

pesquisa documental e de referências a partir da leitura de livros e de artigos              

científicos relevantes para os temas shopping centers, lazer, entretenimento,         

sociabilidade, juventude e pandemia de COVID-19.  

Posteriormente, coletou-se dados usando o tipo de investigação survey, que          

segundo Coutinho (2014), consiste em um tipo de investigação quantitativa,          

podendo ser definida como uma forma de coletar dados e informações a partir de              

características e opiniões de grupos de indivíduos. Sendo o resultado encontrado,           

desde que o grupo seja representativo da população, podendo ser extrapolado para            

todo o universo em estudo. 

Este artigo está dividido em duas seções teóricas que tratam dos shopping            

centers como espaços de lazer, entretenimento, socialização e convivência e os           

jovens e, os jovens e suas relações com os shopping centers, uma seção             
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metodológica e uma seção de apresentação dos resultados e análise das pesquisas            

realizadas, por fim as considerações finais. 

 

1 SHOPPINGS CENTERS COMO ESPAÇO DE LAZER, ENTRETENIMENTO,        

SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA  

 

Shopping center é uma edificação que agrupa lojas de varejo planejadas,           

desenvolvidas e controladas por uma organização. Os atuais originaram-se da          

junção de lazer e consumo na Europa no final do século XIX (TASCHNER, 2000).              

Essa originação, para a autora, ocorreu vinculada a Revolução Burguesa, a           

Revolução Industrial e ao surgimento das lojas de departamento na metade do            

mesmo século. O primeiro shopping que possuía um conceito parecido com o que             

temos atualmente, foi o Oxford Covered Market, criado em 1774, na Inglaterra.            

Outros precursores foram: a galeria Le Bon Marché, na França, em 1852; a Galleria              

Vittorio Emanuelle II, na Itália, em 1860 e, um shopping no estado de Rhode Island,               

Estados Unidos, criado em 1828. 

No Brasil e na América do Sul, o primeiro shopping center surgiu na capital do               

estado de São Paulo, o Shopping Iguatemi, em 28 de novembro de 1966. Dez anos               

após foi fundada a Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce) que atua            

até hoje para o fortalecimento e desenvolvimento do setor. A Abrasce possui um             

conselho diretor formado pelos principais empresários da área, que representam          

grandes grupos como BRMALLS, Grupo Iguatemi, Ancar, Multiplan, entre outros. O           

Brasil encerrou 2019 com um total de 577 shoppings centers e havia uma previsão,              

antes da pandemia de COVID-19, de que mais 19 fossem inaugurados em 2020             

(ABRASCE, 2020). 

Em decorrência da urbanização, os shoppings centers passaram a ser          

constantemente utilizados como espaço de consumo, lazer e de entretenimento          

(GIRALDI, 2009). Não só o desejo de consumo, mas também, o fato de os              

shoppings centers possuírem várias características de um lar como: conforto,          

segurança e hospitalidade, segundo Soares (2000), aumentou a motivação das          

pessoas a frequentarem esses espaços. Poder passear tranquilamente e com          

segurança é algo que faz parte do exercício da cidadania, assim como, ocupar o              
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território não só como espaço de habitação, bem como espaço de vivência e             

convivência (GRINOVER, 2007). 

Para Gil (2007), os shopping centers foram lugares estruturados pela          

atividade consumista, tendo como atores de um lado os administradores e lojistas e             

de outros os clientes. É um espaço criado baseado em um planejamento que             

propõem artimanhas visando visitas “descompromissadas” do consumidor/usuário,       

seguindo as regras do mercado. 
 
 
A idéia é a de recriar (e refletir) a cidade dentro deste espaço, com todas as                
comodidades e atrativos que de certa forma acabam levando ao consumo.           
Assim, as práticas sociais e urbanas de longa data são reproduzidas e            
modificadas dentro do shopping. Eles revelam a sua experiência do “novo”           
através da sua “Modernidade”, sobrepondo-se ao “velho” das antigas         
experiências urbanas. (GIL, 2007, s.p.). 
 
 

Cada um tem uma percepção diferente da experiência sentida em um           

shopping center. Alguns podem sentir segurança e estabilidade, outros excitação,          

outros rejeitam a sua artificialidade, entres outros exemplos de sentimentos.  

Por ser um espaço planejado para interação entre seres humanos, o shopping            

center pode ser analisado pelo olhar da hospitalidade urbana, ainda mais se            

considerarmos que pelo crescente nível de violência no país, ele tem cada vez mais              

substituído a função de praças e parques públicos. O shopping acaba se tornando             

mais semelhante a “casa” - por passar familiaridade e pessoalidade - do que a rua               

(DAMATTA, 1997).  

Este tipo de estabelecimento oferece espaço para troca humana, onde as           

pessoas podem ter a liberdade de andarem por vários ambientes diferentes,           

cruzarem com outras pessoas, encontrarem-se para conversar, como faziam em          

locais públicos, mas com a consciência de que estão em um local aparentemente             

seguro. Ao familiarizar-se com um ambiente que lhe proporciona bons momentos de            

interação, na hora de escolher um local de compras é mais cômodo optar por um               

espaço onde já se foi criado um vínculo de pertencimento. 

Os shopping centers como espaços de lazer e entretenimento atraem pela           

estética e pelo o visual do lugar. Gil (2007), explicita que os elementos expositivos              

fazem com que os frequentadores sejam levados aos seus sonhos sociais, que se             
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transformam em consumo (atos econômicos). Estes sonhos são concretizados na          

compra de mercadorias ou de serviços, incluindo os de entretenimento. O ambiente            

propício ao lazer e ao entretenimento é agradável ao frequentador, desenvolvido           

com o cuidado de ser bonito, feito com o objetivo de chamar a atenção e gerar                

satisfação. 

As primeiras idas aos shopping centers podem ser ocasionadas por          

curiosidade, por ter a sensação de ser um local seguro, oferecer opções de lazer e               

de entretenimento e por ser acolhedor. Se estas expectativas estiverem corretas, ele            

irá voltar mais vezes, terá novas experiências, conhecerá as pessoas que lá            

trabalham e saberá se orientar no espaço. E será neste espaço também, que             

conhecerá outras pessoas, segundo Gil (2007). 

 

2. OS JOVENS E SUAS RELAÇÕES COM OS SHOPPING CENTERS 

 

No Brasil, são considerados jovens pessoas que tenham entre 15 e 29 anos,             

segundo a Proposta de Emenda à Constituição 42/08, também conhecida como PEC            

da Juventude (BRASIL, 2010).  

A última pesquisa de Síntese de Indicadores Sociais (SIS) realizada no           

Brasil, em 2015, aponta que os jovens de 15 a 29 anos representam cerca de um                

quarto da população, o que equivale a 48,3 milhões de brasileiros. Na região             

Sudeste vivem 22,7% dos jovens. Quanto as suas atividades, 44% desse grupo            

etário trabalhava, 20,8% só estudava e 15,4% trabalhava e estudava          

simultaneamente. Em relação ao estado civil, 60% já estavam casados e com filhos.             

Em contrapartida, 13,3% ainda moravam com os pais e apenas 2,3% viviam            

sozinhos. A renda média mensal deste grupo não ultrapassou dois salários mínimos,            

valor que não chega a R$ 1.800,00 mensais (BRETAS, 2016 apud PORTO, 2018,             

p.18).  

Estes jovens também são identificados como Geração Z. Esta classificação          

abrange as pessoas nascidas entre meados da década de 1990 e 2010            

(SEEMILLER E GRACE, 2013.). É caracterizada principalmente pela busca por          

liberdade, personalização, informações sobre a integridade das empresas, interação         

online, inovação, entre outras características (TAPSCOTT, 2010). É uma geração          
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crítica que busca mais do que só consumir e procuram diferentes formas de             

consumo, conhecendo sua a origem e seus impactos.  

Com a degradação dos espaços públicos das cidades e as opções reduzidas            

de lazer e entretenimento, os shopping centers passam a ser locais de encontros             

para os jovens, uma espécie de cidade utópica onde eles podem se reunir com os               

outros em um ambiente confortável e controlado, mas que passa a sensação de             

segurança por ser um local privado, o que os dá a liberdade de socializarem sem ter                

uma preocupação contínua de estarem expostos a violência crescente nas grandes           

cidades. 
 
 
O shopping center não é simplesmente espaço de aquisição de coisas - é             
também um espaço de construção de identidade. Um espaço onde há um            
imperativo de ser percebido: as pessoas frequentam shopping center         
também para serem vistas e percebidas pelos outros, e assim, travam uma            
relação entre ‘ser eu’ e ‘ser percebido’ (PADILHA, 2006, p. 134). 
 
 

Para os jovens, por estarem em uma fase de transição entre a infância e a               

vida adulta, geralmente, o espaço do shopping center é utilizado com o intuito de              

socialização, muito mais do que como espaço de compra (BLOCH; RIDGAWAY;           

DAWSON, 1994). 

A pesquisa realizada pelo Instituto Officina Sophia, em 2016, com brasileiros           

de 14 a 18 anos apontou que 16% dos jovens vão ao shopping para fazer compras,                

enquanto 80% destes jovens tem como objetivo em sua ida ao shopping vivenciar             

momentos de lazer e entretenimento, dentre eles, assistir um filme no cinema (30%),             

passear com a família (19%), fazer refeições (16%) e passear com amigos (15%)             

(MUNDO DO MARKETING, 2017). Assim, os shoppings centers podem ser vistos           

como life centers pelos jovens brasileiros. Diferentemente dos jovens de outros           2

países da América Latina. Entre os latino-americanos, 31% vão ao shopping para            

fazer compras, segundo Mendonça (2017), o que evidencia diferença nos hábitos de            

lazer e entretenimento e consumo dos jovens brasileiros e de outros jovens. 

2 Life Centers são espaços integrados e pulsantes que reforçam a convivência em ambientes              
múltiplos onde além de fazer compras em um lugar seguro, as pessoas também tenham um espaço                
para encontrar os amigos e praticar esportes; uma área de compartilhamento, seja para conteúdo              
para as redes, seja para momentos reais. 
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Estudos relacionados a experiência do consumo mostram que a motivação          

de consumo pode ter componentes de natureza subjetiva. Porto (2018) citando as            

dimensões expostas por Hor-Meyll e Figueira (2013), aponta que a natureza           

subjetiva citada, pode ser caracterizada pela dimensão hedônica e utilitária. A           

dimensão utilitária se satisfaz quando o produto ou serviço apresenta benefícios           

funcionais que vem do seu uso ou consumo; a hedônica se manifesta pela             

experiência proporcionada pelo produto ou serviço. Mas, ambas podem ser          

manifestadas concomitantes, pois ao consumir por utilidade pode-se ter         

experiências.  

Neste contexto, as experiências de diversão e entretenimento oferecidos no          

ponto de venda podem aumentar a satisfação na compra ou serviço. Fazendo com             

que sejam locais escolhidos para compra de mercadorias ou para consumo de            

serviços.  

Os jovens estão iniciando suas vidas profissionais ou até mesmo não a            

iniciaram e, por isso, dependem do dinheiro de seus responsáveis. Esta situação faz             

com que o seu poder de compra seja menor, portanto, podem não ser um grande               

grupo consumidor de mercadorias, mas é nesta idade que estão construindo suas            

identidades e criando padrões que podem levar para o resto de suas vidas.  

Nesta fase também é importante a vida em grupo ou mesmo os            

relacionamentos amorosos e, para estarem juntos é preciso espaços que o shopping            

pode oferecer, como demonstra na pesquisa da Officina Sophia (2016) quando           

mostra que 80% destes jovens tem como objetivo em sua ida ao shopping vivenciar              

momentos de lazer e entretenimento. 

Se shopping para os jovens são importantes como espaços de lazer e            

entretenimento, quando estes espaços são fechados pode-se abrir uma lacuna nas           

suas atividades sociais e comerciais. 

Em março de 2020, muitos estabelecimentos comerciais foram fechados no          

Brasil por causa da pandemia de COVID-19. Esta doença é causada pelo vírus             

SARS-CoV-2. Por sua transmissão de uma pessoa doente para outra pessoa ser por             

meio de contato próximo, no dia 16 de março de 2020, foi publicado um decreto pelo                

governo do estado do Rio de Janeiro reconhecendo a situação de emergência de             
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saúde pública, o que limitou ou proibiu o funcionamento de vários estabelecimentos,            

incluído o fechamento de shoppings centers (RIO DE JANEIRO, 2020). 

Com a orientação de conviver apenas com as pessoas que residem na            

mesma casa e sair somente para atividades essenciais, como comprar comida ou            

remédios, a população jovem de São Gonçalo viu sua rotina mudar totalmente. 

No dia 11 de junho de 2020, pelo decreto municipal nº 142/2020, foi             

autorizada a reabertura dos shoppings em São Gonçalo operando com 50% de suas             

capacidades totais. Essa flexibilização que permitiu a reabertura, também veio com           

várias restrições para manter o distanciamento social e diminuir a transmissão da            

doença, com isso, as interações sociais entre os jovens nesses locais também            

sofreram mudanças. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O espaço territorial escolhido para a realização da pesquisa foi o município de             

São Gonçalo-RJ, localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Possui uma            

população estimada em 2019, de 1.084.839 pessoas. Seu Produto Interno Bruto per            

capita é de R$ 16.408,34, baixo frente ao estado do Rio de Janeiro, onde ocupa o                

85º lugar entre os 92 municípios (IBGE, 2020).  

A inauguração da Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói) em           

1974, agilizou a mobilidade da população gonçalense que trabalhava no Rio de            

Janeiro, esta facilidade atraiu novos moradores em busca de terrenos mais baratos            

do que na capital. É uma cidade que está inscrita na teia de relações metropolitanas               

como cidade dormitório, porque apesar de apresentar uma variedade de fábricas em            

seu território, além de uma diversidade relacionada à produção agrícola e um grande             

número de empresas dos setores de comércio e de prestação de vários serviços             

(SÃO GONÇALO, Prefeitura, 2016), os empregos gerados em São Gonçalo não são            

suficientes para toda a população, que acaba empregando-se em outras cidades da            

Região Metropolitana (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,           

2019).  

Santos e Carlos (2020) realizaram um estudo de atrativos culturais em São            

Gonçalo e nele constatam a presença de centros culturais e de entretenimento como             
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de Tradições Nordestinas, praças, museus e teatros. Além disso, há áreas naturais            

como praias, cavernas, ilhas e áreas verdes como áreas de proteção ambiental.            

Possui também, restaurantes, bares e casas noturnas. 

Quanto aos shopping centers, existem no município um maior na área central,            

outro de igual tamanho junto a BR 101 e um menor no bairro de Alcântara, este                

último está localizado junto ao terminal de ônibus com 56 lojas, praça de             

alimentação, terraço descoberto com jardins e área de lazer e entretenimento, há            

também vários centros de compras e galerias espalhados pela cidade. O maior            

shopping de São Gonçalo possui 189 lojas, 32 restaurantes e lanchonetes e um             

complexo com seis salas de cinemas, espaço de jogos e um jardim para encontros e               

reuniões e outro com 150 lojas, duas praças de alimentação, oito salas de cinema e               

espaço de jogos. 

O objeto da pesquisa realizada para elaboração deste artigo, foi um destes            

três shoppings citados, ao qual denominamos Shopping Center X. A pesquisa do            

tipo survey, foi realizada com jovens que frequentam o shopping center X em São              

Gonçalo-RJ, utilizando uma amostra não probabilística. 

Para calcular o número da amostra necessária para a pesquisa, foi utilizado o             

seguinte cálculo para amostra com população infinita: 

 

².p.q/e²n = d  
 

Onde n representa o número mínimo de pessoas que deverão participar da            

pesquisa; d refere-se ao desvio padrão adotado, que foi 1, o que é equivalente a               

68% de representatividade; p e q a porcentagem em que o fenômeno se identifica              

(utiliza-se 50 e 50); e o erro percentual máximo permitido, 5%. 

 

².50.50/5²n = 1  
500/25n = 2  
00n = 1  

 
A pesquisa obteve um total de 360 respostas, onde 332 foram consideradas            

válidas por estarem dentro dos dois pré-requisitos estabelecidos: já ter ido ao            
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shopping em estudo e estar dentro da faixa etária de 15 a 25 anos. Este número                

aumentou para 85,50% a representatividade. 

Foi utilizado como instrumento de coleta um formulário online desenvolvido na           

ferramenta Google Forms contendo 25 perguntas, sendo três abertas e 22 fechadas.            

Eles foram aplicados entre os dias 16 de julho de 2020 e 2 de agosto de 2020. 

Para que a pesquisa chegasse aos participantes que se enquadrassem nos           

critérios estabelecidos foi utilizada a técnica de amostragem bola de neve,           

geralmente utilizada para populações desconhecidas ou raras e que não possuem           

uma lista prévia de seus participantes (DEWES, 2013). Nessa técnica é pressuposto            

que haja uma ligação entre um membro da população e outro por meio de interesses               

em comum, no caso desta pesquisa foi deduzido que um jovem que frequenta o              

Shopping X conhece outros jovens que também frequentam o mesmo local.           

Optou-se por contactá-los por meio de redes sociais como Instagram, Facebook e            

Twitter em que a pesquisadora ou/e seus conhecidos têm acesso e, assim,            

ampliando o universo dos pesquisados. 

Depois de realizada a pesquisa de campo, esta foi validada e tratada. Com os              

dados obtidos usando o método comparativo, proposto por Andrade (1993) à luz da             

teoria estudada, verificou-se as semelhanças e diferenças da atuação do Shopping           

X, em São Gonçalo-RJ, como espaço de compras, lazer, entretenimento e           

socialização para jovens percebida por eles antes, durante e após o isolamento            

social causado pela pandemia de COVID-19. 

 

3 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Utilizando essas 332 respostas válidas, foi observado o seguinte perfil          

biossocial dos participantes conforme figura 1, 2 e 3: 
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Figura 1: Infográfico Biossocial  

Fonte: Jesus, 2020. 
 

Figura 2: Ocupação 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Jesus, 2020 
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Figura 3: Escolaridade 

Fonte: Jesus, 2020. 

 

Selecionando a maioria dos dados encontrados nos frequentadores do         

shopping pesquisados, pode-se aferir que são 75% do gênero feminino, 44,28% de            

19 a 21 anos e 85,2% são moradores de São Gonçalo ,48,8% somente estudam,              

49,07% tem o ensino superior incompleto e a maioria, 41%, vive em famílias com              

renda familiar entre dois e dez salários mínimos. 

A presença do público feminino em maior números entre os respondentes não            

corresponde à realidade da distribuição da faixa etária entre 15 a 24 anos dos jovens               

gonçalenses, a maioria dos respondentes, pois tanto mulheres quanto homens nesta           

faixa etária correspondem a aproximadamente a 0,8% do total da população. A            

condição de serem quase a metade dos respondentes só estudantes se explica por             

62,6% dos respondentes viverem em famílias cujas médias salariais são superiores           

a três salários mínimos e assim podem não precisar trabalhar. 

Em relação ao lazer e entretenimento foi perguntado aos participantes o que            

eles mais costumam fazer nos seus tempos livres que passam na cidade de São              

Gonçalo, onde a maioria das respostas foi ir ao Shopping X e, em segundo ir ao                

Shopping Y, o que afirma a importância desses locais na vida dos jovens da cidade.               

Também apareceu de forma significativa a ida a casas de shows, praças, ficar em              
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casa e ir à casa de amigos. Algumas pessoas disseram que no seu tempo livre elas                

optam por sair da cidade, ou ir ao shopping de Alcântara.  

No quadro 1, pode-se conferir todas as atividades citadas pelos entrevistados           

como forma de utilizarem seu tempo livre na cidade de São Gonçalo: 

 

Quadro 1: Uso do Tempo Livre dos Jovens 
Atividade Nº Atividade Nº 

Ir ao Shopping X 172 Ir a Bares 2 
Ir ao Shopping Y 41 Resolvo assuntos pessoais 1 
Ir à Casa de Shows 27 Ir a lanchonetes  1 
Ir a praças  23 Ir a oficinas de teatro 1 
Fico em casa 19 Ir a exposições, museus, teatros e pontos       

turísticos. Considero shopping algo    
superficial.  

1 

Ir à Casa de Amigos 6 Fico no meu bairro  1 
Saio da Cidade  5 Pratico esportes  1 
Não costumo sair em São Gonçalo 5 Trabalho 1 
Vou ao shopping de Alcantara 5 Vou à academia 1 
Estudo 4 Caminho no Batalhão Florestal do     

Colubandê 
1 

Ir à praia 3 Só fico em São Gonçalo à noite 1 
Ir à Igreja  3 Jogo online 1 
Fonte: Jesus, 2020. 

Também foram feitas questões relacionadas ao que motiva esses jovens a           

frequentarem o Shopping X e com que frequência, a fim de entender a percepção              

que eles possuem deste ambiente e a participação do mesmo em suas vidas.             

Pode-se notar que a maioria dos participantes afirmaram ir ao Shopping X pelo             

menos uma ou duas vezes ao mês, como pode ser observado no quadro 2. 
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Quadro 2: Frequência de ida ao shopping 

Frequência de idas ao shopping X antes do isolamento social 
Frequência Número de vezes 

Quinzenalmente 67 

Mensalmente 63 

Bimestralmente 57 

Semestralmente 47 

Uma vez por semana 31 

Aos finais de semana 26 

Diariamente 15 

Três vezes por semana 13 

Raramente 6 

Não Sei  4 

Anualmente 1 

Quando rolava um rolê 1 

Fonte: Jesus, 2020. 

 

A respeito do que os motiva as visitas ao Shopping X, podemos ver no quadro               

3 que eles o frequentam mais para ir ao cinema, que é uma atividade de lazer e                 

entretenimento, mas também são bastante motivados a fazerem compras e          

refeições. 

 

Quadro 3: Atividades que levam os jovens a irem ao shopping 

Motivação para ir ao shopping  
Atividade Nunca Raramente Às vezes Na 

maioria 
das vezes 

Sempre 

Assistir filmes no cinema 18 59 95 105 56 

Fazer compras 34 103 120 57 18 

Ir a um encontro 90 96 90 43 13 

Ir ao salão de beleza 299 20 09 4  

Fazer refeições 16 40 119 91 66 

Comemorar um 
aniversário 

42 99 129 49 13 

Fonte: Jesus, 2020. 
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Quando questionados a respeito de companhia (Quadro 4), a maioria dos           

respondentes afirmaram ir geralmente com os amigos ou com a família, o que             

reforça o Shopping X como um ambiente de encontro e passeio. 

 

Quadro 4: Com quem vai ao Shopping 

Companhia em quem vai ao shopping  
Companhia Nunca Raramente Às vezes Na 

maioria 

das vezes 

Sempre 

Sozinho 74 101 109  35 13 

Com amigo(a) (s) 12 58 124 105 33 

Com família 19 68 114  98 33 

Com namorado (a) 101 41   77  66 47 

Fonte: Jesus, 2020. 

 

Em relação ao valor gasto em uma ida ao Shopping, 129 (38,9%)            

expressaram gastar de R$20,00 a R$50,00, 121 (36,4%) de R$51,00 a R$100,00, 38             

(11,4%) de R$100,00 a R$200,00, 31 (9,3%) dos participantes menos de R$20,00, e             

13 (3,4%) mais do que R$200,00 conforme figura 4: 

Se for considerando que a maioria dos respondentes afirmaram viver em           

famílias com a média de renda mensal total entre dois e dez salários mínimos e que                

gastam de R$20,00 a R$50,00 em uma ida ao shopping, sendo sua frequência entre              

uma ou duas vezes ao mês, pode-se afirmar que essas pessoas gastam em torno de               

0,95% por mês de sua renda familiar em idas ao Shopping X, o que é um gasto                 

relativamente pequeno. 

Segundo a Revista Shopping Centers (2020), antes da pandemia de          

COVID-19, o ticket médio era de R$ 92,20 e no pós-pandemia de R$ 136,46. Estes               

dados indicam que as visitas têm objetivos específicos de compras e não ainda de              

lazer e entretenimento. 
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Figura 4: Média de gasto em uma ida ao Shopping 

Fonte: Jesus, 2020. 

 

Acerca do tempo passado no Shopping X, 169 (50,9%) disseram passar de            

uma a três horas, 115 (34,6%) de três a cinco horas, 27 (8,1%) menos de uma hora                 

e 21 (6,3%) mais de cinco horas (Figura 5). Segundo a revista Shopping Centers              

(2020) antes da pandemia de COVID-19, o tempo médio de permanência no            

shopping sem definição de faixa etária, eram uma hora e doze minutos  

 

Figura 5: Tempo médio passado no Shopping. 

Fonte: Jesus, 2020. 
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Entre os respondentes 50,9% costumam passar de uma a três horas no            

shopping center, o que é um tempo ideal para assistir um filme no cinema, por               

exemplo. 

Quando perguntados sobre o que mais levam em consideração na hora de            

decidirem ir ao Shopping X, 209 (63%) dos respondentes afirmaram levar em conta             

a facilidade de acesso, 71 (21,4%) as opções de entretenimento, 36 (10,8%) os             

preços dos serviços, 10 (3%) a segurança e 6 (1,8%) a limpeza. 

Questionados sobre a limpeza do Shopping X, 167 (50,3%) avaliaram como           

excelente, 160 (48,2%) como regular e 5 (1,5%) como ruim. A respeito da segurança              

do local, 200 (60,2%) a classificaram como regular, 109 (32,8%) como excelente e             

23 (6,9%) como ruim. 

Ao responderem sobre a importância do Shopping X para a cidade de São             

Gonçalo, 319 (96,1%) dos respondentes disseram que sim, que o consideram um            

local importante para a cidade, enquanto apenas 13 (3,9%) disseram que não o             

consideram importante para a cidade. 

A respeito do período em que o Shopping X ficou fechado para respeitar as              

regras de isolamento social, foi perguntado aos participantes se eles sentiram falta            

de frequentá-lo, na Figura 6, pode ver o resultado.  

Figura 6: Se Sentiu falta de ir ao Shopping X 

 
                                  Fonte: Jesus, 2020.  
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Entre os entrevistados 190 (57,2%) afirmaram terem sentido falta, e 142           

(42,8%) não sentiram falta de irem ao shopping. Mesmo aparentando ser pequena a             

diferença é que muitos jovens não frequentam os shoppings, este percentual não é             

tão elevado se considerar que apenas 62% (213) dos jovens afirmaram que usavam             

seu tempo livre em lazer e entretenimento com visitas aos shoppings. 

Foi perguntado o que eles fizeram para substituírem as idas aos shoppings, e             

com estes dados foi elaborada uma nuvem de palavras (Figura 7) com o que foi               

mais citado pelos respondentes. 

 

Figura 7: Nuvens de palavras sobre a substituição do lazer e entretenimento no             

shopping por outra atividade. 

 
Fonte: Jesus, 2020. 

 

Podemos destacar que a maioria das respostas que os participantes deram           

foram: fiquei em casa e nada, seguido por compras online, ficar na internet, assistir              

filmes e séries, leitura, estar com amigos, estudar, negócios, entre outros. Estas            

atividades seriam as que já se esperava que eles fizessem durante o isolamento.  
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De todos os entrevistados, 251 (75,6%) ainda não foram ao Shopping X            

depois de sua reabertura com medidas de isolamento social, e 81 (24,4%)            

responderam que já foram. A esses 24,4% foi questionado o que acharam das             

medidas de segurança utilizadas pelo shopping para evitar o contágio da pandemia            

de COVID-19 no ambiente, onde 45 (55,6%) classificaram as medidas como           

medianas, 25% (30,9%) classificaram como eficientes, e 11 (13,6%) consideraram          

essas medidas insuficientes. 

Foi perguntado a esses 81 participantes que já foram ao shopping depois de             

sua reabertura se sentiram seguros, 45 (55,6%) responderam que sim e 36 (44,4%)             

disseram que não. Entre os que não se sentiram seguros, 58,33% afirmaram que             

mesmo assim irão continuar indo ao shopping, o que destaca a relevância deste             

local para essas pessoas. 

Aos 251 respondentes que ainda não voltaram a frequentar o shopping depois            

de sua reabertura, foi perguntado o porquê de eles não terem voltado. As principais              

respostas deram como motivo não se sentem seguros; que ainda estão em            

isolamento social e acreditam que não seja o momento de ir ao shopping sem ter               

real necessidade. 

Além disso, foi perguntado qual seria o critério utilizado pelos respondentes           

para que voltassem a frequentar o shopping e o mais respondido foi que só voltarão               

quando a pandemia de COVID-19 acabar ou quando houver uma vacina que previna             

a doença. 

Em meados de agosto de 2020, São Gonçalo estava na classificação do            

Covidímetro , na cor amarela, o que significa com risco baixo de contaminação. O             3

que já permite que o município tenha abertura de seu comércio. 

Consideramos então, pelos dados coletados e analisados, que o resultado da           

pesquisa corrobora com a teoria e outros estudos que apontam estes espaços como             

significativos para os jovens. A frequência semanal e mensal corresponde a 40%            

dos entrevistados, fazendo com que seja um espaço de lazer e entretenimento para             

os jovens frente as poucas oportunidades de lazer e entretenimento que a cidade             

3 O Convidímetro é um índice que leva em consideração o percentual de ocupação de leitos de UTI                  
adulto dedicados a Covid-19, pelo SUS; percentual de ocupação de leitos de enfermaria dedicados a               
Covid-19, pelo SUS; taxa de variação de óbitos por semana; taxa de variação de pacientes internados                
por semana; e percentual de casos confirmados por Covid-19 nas duas últimas semanas. 
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oferece. Como também, um como um life centers com frequência maior a idas ao              

cinema e fazer refeições. Isto também se confirma com 96,1% dos respondentes            

consideraram um espaço importante para a cidade. Apesar desta pergunta não ter            

especificado a que se atribui esta importância, podemos deduzir muitas opções           

como: importância econômica, importância social, importância como centro de         

compras ou importância como espaço de lazer e entretenimento. 

A companhia preferida na opção sempre é do(a) namorado(a), mas também           

apreciam a ida com a família e amigos e para um menor número, é um programa de                 

lazer e entretenimento solitário. Quando somadas as respostas, os amigos estão são            

o maior grupo, corroborando com a ideia de espaço de socialização para jovens.  

O tempo de estada que teve mais respondentes foi de uma a três horas, se a                

atividade que mais desenvolvem são ir ao cinema, esta precisa de no mínimo de              

duas horas e para alimentar uma hora. Não sendo um tempo muito grande para se               

realizar atividades de lazer e entretenimento. 

Ao contrário das teorias que apresentam a escolha de ir a shopping centers             

como um lugar seguro, esta alternativa apenas foi considerada por 3% dos            

respondentes, conquanto mais que a metade o consideram um local seguro, mas as             

opções de entretenimento que também aparecem no conceito de life centers teve            

mais respostas (21,4%), o que acaba sendo motivo principal na decisão de ir ao              

Shopping X é a sua facilidade de acesso.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa foi realizada por dois motivos principais, um pessoal para           

responder um questionamento nascido da experiência da pesquisadora e seu          

amadurecimento científico e a outra para compreender no contexto de um curso de             

Tecnólogo em Hotelaria os shopping centers como espaço que abrigam os           

estabelecimentos de alimentos e bebidas, que demandam de serviços de          

governança e, também, possuem espaços de entretenimento e lazer que incluem os            

eventos. Na formação do hoteleiro, pelo menos no curso de Hotelaria da UFF, prevê              

que os egressos possam trabalhar com os conhecimentos adquiridos, em lugares           
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que possuem os serviços da área hoteleira mesmo não sejam equipamentos de            

hospedagem. No caso os shoppings centers são um destes locais. 

Os shopping centers precisam ser entendidos no contexto do território em que            

pertence. Embora seja um equipamento muito padronizado quanto ao seu conceito,           

funcionalidade, modelo de negócios, entre outros, conforme a população a quem ele            

atende pode haver necessidades específicas. 

Neste artigo foi estudado a origem dos shoppings centers e como foram            

influenciados pelas mudanças tanto no urbanismo, na distribuição da logística          

comercial e no consumo. Em países como o Brasil, a insegurança fez com que eles               

fossem vistos como espaços seguros e, portanto, passaram a preferir realizar suas            

compras neles que eram também aclimatados o que trazia mais conforto.  

Seus idealizadores criaram condições para que se sentissem em casa, que           

ficassem o maior número de tempo nestes estabelecimentos e com isso consumir.            

Deste modelo centrado nas compras ele passa para o modelo do consumo não só              

de mercadorias, mas de serviços e entra com mais força no entretenimento. Dentro             

do contexto atual das compras online só as lojas físicas não mais bastam, portanto,              

o conceito de life centers passa a ser adotados, ampliando os conceitos de espaços              

de socialização.  

Se a socialização é um dos âncoras dos shoppings centers, com a pandemia             

de COVID-19 que exigiu o isolamento social, houve o fechamento desses           

estabelecimentos temporariamente e esta deixou de ocorrer.  

Os jovens foram considerados em pesquisas feitas sobre o público que           

frequenta os shoppings, os que estão em maior número. Também é uma faixa etária              

que necessita de estar com seus grupos sociais em maior tempo e, para isso,              

precisam de espaços e os shoppings centers cumprem este papel. 

Assim, o estudo recaiu em perceber o jovem como frequentador do shopping            

e consumidor dos produtos e serviços que o shopping oferece, mas também os             

outros usos que faz do espaço. Observou-se que este é um espaço muito             

frequentado pelos jovens, embora não seja o único, mesmo que a cidade ofereça             

poucos. 

Que em um primeiro momento, pela violência das grandes cidades, imaginava           

que a segurança tivesse papel preponderante e não foi este o resultado obtido.             
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Porém, pesquisa anteriores já apontavam tendência de o ato de comprar não ser o              

objetivo principal da ida ao shopping e foi confirmado. Mas, a ida ao shopping acaba               

se tornando tão habitual, que comprar nesse ambiente acaba sendo uma           

consequência. São as atividades de lazer e entretenimento, como ir ao cinema, ou             

fazer refeições o que mais motiva os jovens que as fazem com seus amigos e               

familiares. 

Estas considerações e outras realizadas partir das análises das pesquisas          

fizeram com que fosse possível percorrer os objetivos específicos de entender os            

shopping centers como espaços de sociabilidade, lazer e entretenimento; identificar          

o lazer e entretenimento de jovens nos shopping centers antes do fechamento dos             

estabelecimentos por causa da pandemia de COVID-19.  

Observou-se que a rotina dos jovens que tinham o shopping como principal            

local de lazer e entretenimento foi alterada devido a pandemia de COVID-19, tendo             

que ficar em casa por conta das recomendações de isolamento social, eles tiveram             

como atividades de lazer e entretenimento o assistir filmes e séries em casa, comer              

comidas entregue por delivery, conversar com os amigos pelas redes sociais, usar a             

internet para jogar e outras formas de se divertir. Quando questionados se sentiram             

falta das idas ao shopping, a maioria disse sim. 

Quando houve a abertura dos shoppings esta pesquisa estava em          

andamento, assim as resposta obtidas foram as das primeiras semanas de           

reabertura dos shoppings e nesta fase, muitos jovens ainda não votaram a            

frequentá-lo e alguns se sentiam inseguros e outros só voltaram a frequentá-lo            

quando houver uma vacina para a doença. 

Esta relação entre os jovens seus entretenimento e os momentos durante e            

depois dos fechamentos dos shoppings são objetos dos outros objetivos específicos,           

que permitiram conhecer o posicionamento dos jovens nestas condições e trazer ao            

hoteleiro a compreensão de que ele precisa estar preparado para mudar           

radicalmente suas gestões frente aos desafios que lhes são apresentados. As           

pesquisas e os dados oferecem indicadores que permitem reflexões sobre as           

pessoas, sobre o território, sobre os negócios, entre outros, que são fundamentais            

para atuar em sociedade e nas gestões de equipamentos não hoteleiros.  
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Preocupar-se com os jovens pelo olhar de seu uso dos shoppings centers,            

traz aos gestores o conhecimento para atuar nestes espaços em momentos de            

vulnerabilidades e incertezas. 

A pesquisa realizada teve limitações tanto por estar em condições de           

isolamento social, como também, pela ausência de escuta dos dirigentes do           

Shopping X. Foi feito um contato com o setor de Marketing, solicitaram o formulário              

que foi feito com as perguntas que se destinavam a instituição. No entanto, mesmo              

com várias solicitações de retorno, este não ocorreu. Infelizmente, esta falta do outro             

olhar trouxe apenas o do usuário e não o do gestor. 

Como sugestão de continuidade da pesquisa fica a possibilidade de incluir a            

opinião dos gestores do Shopping X e, um outro estudo depois da vacina para              

observar se a utilização do espaço do shopping como equipamento de lazer e             

entretenimento realmente voltará ao que era, ou se a pandemia vai deixar alterações             

permanentes no tipo de socialização praticada neste ambiente. 
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