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Resumo  

A Praça Getúlio Vargas, localizada no bairro de Nova Rússia em Ponta Grossa-PR, 

passou por restruturações físicas, no decorrer de sua historia, para atender as 

necessidades sociais da população. Os processos de restruturação e as atividades 

socioculturais desenvolvidas na praça são analisados neste trabalho para 

compreensão da sua função no contexto de espaço público. 
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Introdução. 

As relações sociais são influenciadas diariamente, pelas funções 

proporcionadas pelos espaços públicos, independente do uso que as pessoas 

fazem. Segundo GOMES (2002, p.162) fisicamente, o espaço público é, antes de 

tudo, o lugar, praça, rua, shopping, praia, qualquer tipo de espaço onde não haja 

obstáculos à possibilidade de acesso e participação de qualquer pessoa. Com a 

constante movimentação das relações socioculturais no contexto atual das 

estruturas urbanas, alguns espaços públicos passam por adaptações, que alteram 

suas funções, para comportar atividades sociais. A função do espaço público, assim 

como a natureza e o conteúdo da interação social que nele tem lugar varia com a 

classe, grupo étnico, idade, estruturas e tipo de especialização funcional do bairro 

onde se localiza (LEVITAS, 1986, p. 233). 

O bairro de Nova Rússia, localizado na porção noroeste da cidade de Ponta 

Grossa-PR, é responsável atualmente por proporcionar espaços para diversas 

atividades comercias, algumas indústrias e moradias. O crescimento populacional 

deste bairro, que é um dos principais da cidade, reflete a falta de novos espaços 

públicos, distribuídos pela estrutura urbana, para atividades de lazer e convívio 

social.  A Praça Getúlio Vargas, atualmente recebe um fluxo considerável de 
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pessoas: como estudantes, crianças, trabalhadores, moradores da região e 

principalmente grupos da terceira idade, que recebem assistência social, 

atendimento de saúde e desenvolvem atividades culturais na Fundação do Idoso-

FAPI. 

Espaço público - praças 

As praças desde as civilizações antigas proporcionam espaços para 

diversas funções, como o debate de assuntos sobre a democracia entre os cidadãos 

gregos e a utilização como fórum entre os romanos, atualmente elas podem servir 

de espaço para distintas funções. As adaptações dos espaços públicos, originadas 

pelos processos das transformações de atividades sociais, que evoluem 

constantemente, interferem nas relações socioculturais desenvolvidas nesses 

espaços que nem sempre oferecem condições de conservação ambiental. 

O movimento das atividades sociais, proporcionadas pelo estilo de vida 

contemporâneo, reorganiza as estruturas das praças para utilização de tal espaço 

como ambiente de lazer e divertimento principalmente.  De acordo com 

DUMAZEDIER (1999, p.169) O espaço de lazer, tanto quanto o cultural, é um 

espaço social onde se entabulam relações especificas entre seres, grupos, meios, 

classes. As praças são espaços multifuncionais e adaptáveis, podendo ter os mais 

variados usos atribuídos pela população. As quadras poliesportivas, pistas de 

caminhada e recreações socioculturais, são exemplos de equipamentos e 

atividades, que influenciam o fluxo das pessoas frequentadoras das praças.  

As praças na cidade atual configuram-se como espaço indissociável do meio 
urbano. Devido ao grande crescimento das cidades e migração das pessoas do 
campo para o espaço urbano, as cidades desenvolveram-se de maneira rápida e 
densa, criando as grandes metrópoles urbanas superpopulosas, por isso o espaço 
urbano livre principalmente o da praça passou a ser extremamente valorizado e 
útil na trama urbana, por diversos valores, dentre os quais estão os ambientais, 
funcionais, estéticos e principalmente simbólicos, tornando-se o local de encontro, 
inverso ao da agitação de todo e resto da cidade,  tido como uma “ilha 
paradisíaca” em meio ao caos urbano instaurado (SOUSA, 2010, p. 8). 

A relação que a praça pode desenvolver com seus frequentadores é 

dependente de diversos fatores. Os relacionados com o horário de uso, atualmente 

é um dos mais significativos, devido aos problemas relacionados com a segurança. 

A conservação e a manutenção das estruturas físicas, que influenciam na 
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acessibilidade, e qualidade ambiental desempenhada pelo lugar aos seus 

frequentadores.  As atividades socioculturais têm diversos significados, atribuídos 

pelos cidadãos que a frequentam e ou aqueles que atribuem o local como 

referencial, reflete a capacidade que o espaço público de uma praça pode 

desempenhar numa estrutura urbana. Esses fatores influenciam no uso do espaço 

público, determinando a quantidade e os perfis sociais dos frequentadores das 

praças. 

Praça Getúlio Vargas 

As transformações nos usos e funções da Praça Getúlio Vargas, que passou 

por mudanças até em sua denominação, Bernardes Moreira Garces (nomeada na 

década de 1930), Getúlio Vargas (1956) e conhecida popularmente como Praça dos 

Bichos, revelam o movimento de restruturação do espaço, articulado com a evolução 

das atividades sociais, na estrutura urbana do bairro de Nova Rússia (Figuras 1, 2 e 

3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Foto Panorâmica da Praça G. Vargas  

década de 1950, Fonte: UEPG-NUCLEAM 2011. 

 

 

                                                                           

                                                                                   

 

                                                                                                            

Figura 2: Foto aérea da Praça G. Varga década de 

1980.  Fonte: UEPG-NUCLEAM 2011.                                                                   

Figura 3: Imagem GeoEye da Praça G. Vargas 

2006. Fonte: UEPG-NUCLEAM 2011.  
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O espaço onde está localizada a praça, desde as origens do bairro no 

município de Ponta Grossa, era destacado pela posição privilegiada em relação às 

estradas que davam acesso a sede do município. 

Antes era um logradouro de forma triangular e existia neste local um 
chafariz, que era usado por colonos e carroceiros. Situada entre as ruas 
General Rondon, Padre Anacleto, Maurício de Nassau e Avenida Ernesto 
Vilela – sendo está à principal via de acesso (SCHIESINSKY, 2000, p. 21). 

Os significativos desenvolvimentos das atividades comerciais e o destaque na 

localização do bairro de Nova Rússia, aliados as necessidades da criação de um 

espaço para o desenvolvimento educacional e cultural por parte dos cidadãos 

Pontagrossenses, foram decisivos para a implantação do Jardim Zoológico e 

Botânico municipal na praça. A implantação desse jardim zoológico e botânico em 

1956 originou alterações nas estruturas físicas da Praça Bernardes Garces, com a 

colocação de jaulas para abrigar os animais, implantação de diversas espécies 

vegetais e construções físicas de acessibilidade. Como um ponto de ônibus (Figura 

4), um dos mais antigos da cidade que foi construído em um estilo arquitetônico 

diferenciado dos outros, que atualmente passa por problemas de conservação. Os 

monumentos como um Busto do Presidente Getúlio Vargas com a “Carta Testamento 

do Presidente de 24 de agosto de 1954” e uma cuia de chimarrão em homenagem 

ao presidente Vargas (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Foto ponto de ônibus 2010.                             Figura 4: Foto monumentos da Praça 2010.    

Fonte: UEPG-NUCLEAM 2011.                                       Fonte: UEPG-NUCLEAM 2011. 

Na década de 1970, com aumento das atividades urbanas e exigências 

sanitárias, o jardim zoológico foi desativado e parte de seus animais foram 

transferidos para unidades em Curitiba e alguns foram soltos no Parque Estadual de 
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Vila Velha. Essa mudança na função do espaço ocasionou alterações nas estruturas 

físicas e nas atividades socioculturais. Foram introduzidas atividades esportivas, 

com a instalação do ginásio de esportes ZUCÃO, e área de recreação com 

parquinho para as crianças e uma quantidade significava de arvores que realçaram 

qualidade ambiental e o uso da praça. Atualmente a Praça Getúlio Vargas está 

proporcionando espaço de convivência com a Fundação do Idoso, onde dispõem de 

estruturas de atendimento social ao idoso, piscina, salão de festas, biblioteca, 

espaço de jogos, academia  para os idosos, além da Unidade de saúde existente 

desde a década de 50, e que  atualmente atende pessoas da terceira idade.  

 

Considerações finais. 

As condições de conservação e organização das estruturas físicas da Praça 

Getúlio Vargas refletem as transformações que os espaços públicos sofrem      

pressionados pelas demandas das atividades sociais. Os atendimentos aos idosos, 

uma de suas principais funções atualmente, aliados com o desenvolvimento de 

atividades de lazer e recreações proporcionadas pelo seu espaço demonstram a 

importância do lugar no convívio social de cidadãos de diferentes idades e distintos 

perfis sociais.  Apesar do comprometimento da acessibilidade física restringida pela 

colocação de grades de segurança em parte da praça, implantadas para proteger os 

equipamentos da Fundação do Idoso de depredações, a ocupação do espaço por 

alguns vendedores ambulantes, a poluição e a falta de conservação das calçadas e 

das áreas verdes, que acabam condicionando os horários e setores de utilização da 

praça. Essa falta de cuidado das praças, de maneira geral, está relacionada ao 

desinteresse do poder público e a cidadãos por não atribuem o merecido valor que 

um espaço público pode desenvolver na qualidade ambiental da estrutura urbana. 
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