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RESUMO
As praças no Brasil estão presentes desde o período colonial, tendo a atenção dos administradores e principalmente
da população, sendo as praças locais de concentração populacional. As praças são locais procurados pela população
como ponto de encontro, não somente pela população atual, mas também pela população de gerações anteriores.
Não obstante, esta essência das praças está se sendo perdida paulatinamente. Este trabalho tem como objetivo
avaliar duas praças da cidade de Umuarama, Paraná, sendo a primeira a Praça Arthur Thomas, e a segunda a Praça
Juscelino Kubitschek. A análise das praças utilizou como base procedimentos de Carvalho (2001) e De Angelis
(2000), para averiguação quantitativa e qualitativa dos equipamentos das praças. Neste artigo analisamos as
formas, os equipamentos e estruturas das Praças Arthur Thomas e a Praça Juscelino Kubitschek. Ao terminar as
análises de escritório e de campo, concluímos que as praças não foram revitalizadas com propósito de longo
período de utilização pela população, fruto do capitalismo selvagem. Assim, aconselhamos que em ambas as praças
sejam instaladas bebedouros. Na Praça Arthur Thomas, lixeiras, e na Praça Juscelino Kubitschek, sanitários. Para que
deste modo a população que utiliza as praças, possa de fato permanecer um período maior, nas praças, que são
ambientes agradáveis, tanto pela paisagem que ambas contemplam, como também pela tranquilidade que elas
proporcionam.
PALAVRAS-CHAVE: Revitalização. Administradores municipais. População.
ABSTRACT
The squares in Brazil are present since the colonial period, with the attention of the administrators and mainly the
population, being the local squares of population concentration. The squares are places sought by the population as
a meeting place, not only by the present population, but also by the population of generations and generations.
Nevertheless, this essence of the squares is gradually being lost. This work aims to evaluate two squares of the city
of Umuarama, Paraná, the first being Arthur Thomas Square, and the second the Juscelino Kubitschek Square. The
analysis of the squares used as basis the procedures of Carvalho (2001) and De Angelis (2000) for quantitative and
qualitative investigation of the equipment of the squares. In this article we analyze the forms, equipment and
structures of the Arthur Thomas Squares and the Juscelino Kubitschek Square. At the end of the field and office
analysis, we concluded that the squares were not revitalized for a long period of use by the population, the result of
savage capitalism. Therefore, we advise that drinking places be installed in both squares. In Arthur Thomas Square,
dumpsters, and in Juscelino Kubitschek Square, toilets. So that the population that uses the squares can actually
stay a longer period, in the squares, which are pleasant environments, both for the landscape they both
contemplate, as well as for the tranquility they both provide.
KEY WORDS: Revitalization. Community Administrators. Population.
RESUMEN
Las plazas en Brasil están presentes desde el período colonial, teniendo la atención de los administradores y
principalmente de la población, siendo las plazas locales de concentración poblacional. Las plazas son locales
buscados por la población como punto de encuentro, no sólo por la población actual, sino también por la población
de generaciones y generaciones. No obstante, esta esencia de las plazas se está perdiendo paulatinamente. Este
trabajo tiene como objetivo evaluar dos plazas de la ciudad de Umuarama, Paraná, siendo la primera la plaza Arthur
Thomas, y la segunda la plaza Juscelino Kubitschek. El análisis de las plazas utilizó como base procedimientos de
Carvalho (2001) y De Angelis (2000) para averiguación cuantitativa y cualitativa de los equipos de las plazas. En este
artículo analizamos las formas, los equipos y estructuras de las plazas Arthur Thomas y la plaza Juscelino Kubitschek.
Al terminar los análisis de oficina y de campo, concluimos que las plazas no fueron revitalizadas con propósito de
largo período de utilización por la población, fruto del capitalismo salvaje. Así, aconsejamos que en ambas plazas se
instalen bebederos. En la plaza Arthur Thomas, basureros, y en la plaza Juscelino Kubitschek, sanitarios. Para que de
esta manera la población que utiliza las plazas, pueda de hecho permanecer un período mayor, en las plazas, que
son ambientes agradables, tanto por el paisaje que ambas contemplan, como también por la tranquilidad que
ambas proporcionan.
PALABRAS CLAVE: Revitalización. Administradores municipales. Población.
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INTRODUÇÃO
As praças no Brasil estão presentes desde o período colonial, tendo a atenção dos
administradores e principalmente da população, sendo as praças locais de concentração
populacional.
As cidades brasileiras estão passando por ascensão e modernização urbanística,
principalmente no que tange as praças, que estão inseridas no meio urbano, seja ele
desenvolvido horizontalmente ou verticalmente, estando as praças cercadas pela malha
urbana e edificações, em muitos casos, edificações monumentais, tendo os administradores o
compromisso de manter as praças como centros atrativos para a população, para não perder
espaço para o capitalismo selvagem inseridos nas galerias de shopping centers.
As praças são locais procurados pela população como ponto de encontro, não somente pela
população atual, mas também pela população de gerações passadas. Não obstante, esta
essência das praças está sendo perdida paulatinamente.
As praças passam por revitalizações através dos tempos para se modernizarem, no entanto é
fundamental que estas modificações fomentadas pelos administradores municipais, ocorram
de maneira sustentável.
PRAÇAS: O QUE É? PARA QUE SERVE? UMA VISÃO DE UTILIZAÇÃO GERAL
Primeiramente devemos compreender qual o significado de praças, um local? Um espaço? Um
lugar? Bom, um local, sim, para muitos simplesmente um local onde passe-se o tempo, um
local de encontro. Um espaço, sim, as praças estão localizadas em determinado espaço, e, é
claro no espaço geográfico, pois possui uma determinada coordenada geográfica. Um lugar,
com certeza, pois lugar é todo aquele que demonstramos afetividade, temos lembranças,
possuímos relação de pertencimento, e sim, as praças também são lugares.
De Angelis et al., (2005, p.2) cita Rigotti (1965) definindo que as praças são “locais onde as
pessoas se reúnem para fins comerciais, políticos, sociais ou religiosos, ou ainda, onde se
desenvolvem atividades de entretenimento”.
De acordo com Lamas apud De Angelis (2005, p.2) afirma que as praças são lugares escolhidos
para encontros, de “permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de manifestações
da vida urbana e comunitária e, consequentemente, de funções estruturantes e arquiteturas
significativas”.
Para Denardin e Silva (2010, p.86) as praças são locais em que “as pessoas se encontram e
convivem umas com as outras, bem como, esses espaços são opções de lazer urbano e
recreação para a comunidade”.
Sitte (1992) apud De Angelis et al. (2005) faz a ressalva que as praças são locais em que há
concentrações para movimentos, na qual organizam-se festas públicas, cerimônias oficiais,
serviam como local para anuncio de leis, e se realizava também uma grande variedade de
eventos.
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As praças possuem inúmeras utilizações, entretanto deve-se tomar cuidado com sua utilização
e equipamentos que elas contem para atender a sociedade, pois elas podem perder seu foco
principal que é a utilização pela sociedade, principalmente para localidades com galerias
linearizadas, com condicionamento do ar, os shopping-centers. De Angelis (2005) afirma que
estes ambientes são os rivais anômalos e o esvaziamento das praças, e ela enquanto lugar de
encontro e reunião perdeu espaço para os shopping-centers, mesmo este local sendo artificial
que induz e reproduz aspectos da natureza em um universo do capitalismo selvagem, no qual
o ser humano é capaz de prender sua atenção por horas e horas, em um ambiente
economicamente inviável, com entretenimento estressante, oriundo do cotidiano urbano.
A preocupação com a utilização das praças pela população, já era salientada na década de 90
do século passado, como afirmado por Leite (1995) as praças um espaço público. O autor
afirma que este espaço público, deve possuir instalações e recursos apropriados, pois é uma
promissora preocupação das administrações dos centros urbanos, concomitante ao tempo em
que é lugar de concentração da população. Assim, as praças locais de investimento da
hierarquia municipal, que infelizmente perde população, em suma para os shopping-centers e
entre outros ambientes comerciais, movidos pelo consumo desenfreado.
Muitas praças estão localizadas em áreas de centralidade das cidades. Segundo Assen de
Oliveira (2011, p. 39):
Se a centralidade tem potencialidade de dar maior permanência à estrutura
da cidade, igualmente seus espaços públicos são capazes de consolidar
significados, dar permanência e articular as mudanças da dinâmica vida
urbana. Centralidade e espaço público podem-se dizer conceitos advindos
de uma mesma prática espacial.

Cabral (2015) completa afirmando que “ao refletir sobre a centralidade, torna-se relevante
pensar na conceituação de centro urbano, que se entende como sendo o objeto a caracterizála”.
Estudos sobre praças são importantes, pois podem auxiliar no planejamento, e principalmente
com medidas sustentáveis. Jacobs (2011), em sua obra “Morte e Vida de Grandes Cidades”,
relaciona os sintomas de desertificação dos espaços públicos. Assim, os estudos sobre praças
devem continuar com intuito de contribuir para fomentar a atração populacional.
Este trabalho tem como objetivo avaliar duas praças da cidade de Umuarama, Paraná, sendo a
primeira a Praça Arthur Thomas, e a segunda a Praça Juscelino Kubitschek. Para a análise das
praças, utilizamos como base procedimentos de Carvalho (2001) e De Angelis (2000) para
averiguação quantitativa e qualitativa dos equipamentos das praças.
METODOLOGIA
A pesquisa foi iniciada pela pesquisa bibliográfica em teses, dissertações, livros e artigos
científicos, com o propósito de levantar o máximo de informações sobre os estudos realizados
sobre praças, para auxiliar na fundamentação e argumentação deste artigo.
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Na sequência elencamos duas praças na cidade de Umuarama, Paraná, para realizar a análise
quantitativa e qualitativa dos equipamentos das praças escolhidas para análise. A primeira
praça analisada foi a Arthur Thomas, e na sequência analisamos a Praça Juscelino Kubitschek.
Para realizar as análises, elaboramos uma ficha de pesquisa (Quadro 1) embasada no método
desenvolvido por De Angelis (2000), adequando-a, para a realidade das áreas em estudo. Por
meio da ficha, foi possível quantificar e analisar as condições de conservação, qualidade,
disponibilidade de utilização e manutenção. Os itens analisados foram:















Bancos: material utilizado na construção e conforto.
Iluminação: elevada ou baixa, poste, holofote.
Lixeiras: estado e quantidade
Bebedouros: estado, higiene, quantidade.
Sanitários: higiene, estado, masculino e feminino.
Pavimentação: qualidade do material que recobre o solo.
Estacionamento: modelo e higienização.
Ponto de táxi: existência de ponto de táxi dentro da praça.
Ponto de ônibus: ponto de ônibus com parada na praça.
Quadra esportiva: se há existência na praça.
Equipamentos exercícios físicos: conservação e destinada para qual faixa etária.
Utilização: espaço que os equipamentos utilizam na praça, total ou parcial.
Comércio alimentício: se é carrinho, quiosque, construção e limpeza.
Canteiros: forma existente, meio-fio, cerva viva, grade ou árvore.

Quadro 1: Levada quantitativa e qualitativa dos equipamentos existentes na Praça Arthur Thomas e Juscelino
Kubitschek
Nome da praça:_______________________________________________________________________________
Coordenadas Geográficas_______________________________________________________________________
Formato da praça: Circular (

) Retangular (

) Quadrangular (

) Outra (

)

Estruturas/Equipamentos

Sim Não

Bancos

( ) Bom

( )Regular

( ) Ruim

Iluminação

( ) Bom

( )Regular

( ) Ruim

Lixeiras

( ) Bom

( )Regular

( ) Ruim

Bebedouro

( ) Bom

( )Regular

( ) Ruim

Sanitários

( ) Bom

( )Regular

( ) Ruim

Pavimentação

( ) Bom

( )Regular

( ) Ruim

Estacionamento

( ) Bom

( )Regular

( ) Ruim

Ponto de táxi

( ) Bom

( )Regular

( ) Ruim

Ponto de ônibus

( ) Bom

( )Regular

( ) Ruim
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Quadra esportiva

( ) Bom

( )Regular

( ) Ruim

Equipamentos para prática de
exercícios físicos

( ) Bom

( )Regular

( ) Ruim

Utilização da praça

( ) Total

Canteiros

( ) cerca viva

(

) meio-fio

( ) Parcial
( ) árvore

( ) grade

Comércio alimentício
Fonte: Adaptado de DE ANGELIS (2000)

Para analisar a iluminação, utilizamos os parâmetros estabelecidos por Carvalho (2001), no
que tange a quantidade de iluminação:

Bom: ausência de luminárias quebradas ou queimadas, quantidade de postes e
luminárias, localização dos postes (longe das copas das árvores).

Regular: número de postes suficientes, bem localizados, mas com luminárias quebras
ou queimadas, assim, afetando a iluminação.

Ruim: iluminação não contempla a abrangência de toda a praça, devido aos postes em
número insuficiente e com distribuição espacial irregular.
Após todos os parâmetros estabelecidos, nos direcionamos à campo para averiguação da
qualidade das praças e também para quantificação dos equipamentos de cada área. Para obter
às coordenas geográficas, utilizamos o Sistema de Posicionamento Global (GPS), Etrex Legend
Garmin. Na sequência tabulamos todos os dados e confeccionamos os gráficos para
representar melhor os resultados.
Para confecção dos mapas de localização utilizamos o software Quantum Gis 2.18.1, e para
finalização e estética dos mapas, utilizamos o software CorelDRAW®.
LOCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS ANÁLISADAS
A Praças Arthur Thomas (23°45'35.57"S 53°18'10.07"O) e a Praça Juscelino Kubitschek
(23°45'45.98"S 53°18'20.07"O), estão localizadas no Município de Umuarama, Paraná (Figura
1).
O Município está localizado na região sul do Brasil, no noroeste do estado do Paraná. A
população de acordo com censo de 2010 é de 100.676 habitantes, com população relativa de
81,67 hab/km2, e estimativa de 109.132 para o ano de 2016 (Figura 1).
Figura 1: Localização do Município de Umuarama, Paraná, e das Praças Juscelino Kubitschek e Arthur Thomas
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Fonte: AUTORES

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Tanto a Praça Juscelino Kubitschek, como a Arthur Thomas, foram revitalizadas em 2016,
passando por grandes modificações, principalmente a Juscelino Kubitschek (Figura 2 A; B; C e
Figura 3 A; B; C), por meio da governança municipal. O Prefeito Moacir Silva, que promoveu a
revitalização encerrou seu mandato em 2016.
A Praça Juscelino Kubitschek antes da revitalização (Figura 2 A), não possuía nenhuma
estrutura para utilização civil, sendo esporadicamente utilizada para refeições entre família e
amigos, também nomeados como picnic. Após a revitalização ocorrida em 2016 (Figura 2 B e 2
C) a praça ganhou estruturas e equipamentos. Não obstante, a esta praça passou e passa por
intensas modificações, pois ela perdeu sua configuração, possuindo na atualidade
continuidade de uma avenida em seu interior, entretanto o atual Prefeito Celso Luiz
Pozzobom, atendeu a solicitação da população e interditou a avenida que corta a praça,
estando as obras em andamento. As gramíneas que recobriam o solo foram substituídas por
pavimentação após a revitalização. Esta praça é conhecida como Praça do Japão, por este fato,
a revitalização tenta destacar aspectos da arquitetura que relembre as origens da cultura
japonesa.
Figura 2 A: Praça Juscelino Kubitschek antes da revitalização. 2 B: Praça Juscelino Kubitschek após a revitalização
no período diurno. 2 C: Praça Juscelino Kubitschek após a revitalização no período noturno.
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Fonte: 2 A. GOOGLE EARTH (Acesso em 20 jul. 2017). 2 B. e 2 C. AUTORES

A Praça Arthur Thomas, localizada no ‘coração da cidade’ também passou por intensas
modificações após a revitalização. Antes da revitalização (Figura 3 A) ocorrida em 2016, a praça
contemplava árvores ao seu redor, e também em seu interior, no entanto, as árvores do
interior foram retiradas e substituídas por pavimentação (Figura 3 B e 3 C). Outra notória
modificação foi na estrutura metálica que recobre parte da praça, recobrindo um pequeno
espaço para utilização pela sociedade, e recobrindo também as estruturas que foram
destinadas para lanchonetes.
Figura 3 A: Praça Arthur Thomas antes da revitalização. 3 B: Praça Arthur Thomas após a revitalização no período
diurno. 3 C: Praça Arthur Thomas após a revitalização no período noturno.
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Fonte: 3 A. GOOGLE EARTH (Acesso em 20 jul. 2017). 3 B. e 3 C. AUTORES

Após ir à campo, para averiguação das áreas estudadas e fotografar, realizamos a tabulação
dos dados (Figura 4) com os itens aos quais foi possível quantificar, sendo os bancos,
iluminação, lixeiras, bebedouros, sanitários, ponto de táxi, ponto de ônibus, quadra esportiva,
equipamentos para prática de exercícios físicos.
Figura 4: Quantificação dos itens das Praças Arthur Thomas e Juscelino Kubitschek
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Fonte: AUTORES

Foi possível constatar que na Praça Juscelino Kubitschek possui 4 bancos, classificados como
regular e com ausência de conforto. No que tange a iluminação está praça contempla 28
postes de iluminação, tendo cada poste 3 lâmpadas, classificando a iluminação como regular,
pois em campo detectamos duas quebradas, mas no período noturno a iluminação é muito
eficaz. A praça possui estacionamento em seu perímetro. Os equipamentos para prática de
exercícios físicos foram classificados com bom, pois encontramos todos em ótimo estado de
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conservação, e os mesmos ocupam utilização parcial da praça, com equipamentos destinados
a terceira idade e também para crianças, incluindo uma pequena área destinada para
atividades infantis. A pavimentação também foi classificada como bom. A construção do
canteiro da praça é constituída de meio-fio, com poucas árvores esparsas. A Praça Juscelino
Kubitschek não contempla bebedouros, sanitários, ponto de táxi, ponto de ônibus, quadra
esportiva e comércio alimentício.
A Praça Arthur Thomas possui número de bancos muito superior a Praça Juscelino Kubitschek,
tendo 21 bancos, classificados como bom, com ausência de conforto. A iluminação foi
classificada como ruim, pois apesar de estarem em locais estratégicos, a praça consta somente
4 postes de iluminação com 2 lâmpadas cada uma, não sendo suficiente, além, de os holofotes
estarem queimados, acentuando a distribuição irregular da iluminação. Os sanitários foram
classificados como bom, pois estão novos e muito bem higienizados, tanto o feminino quanto
o masculino. A pavimentação foi classificada como bom, pois foi encontrada em bom estado
de conservação. A praça contempla também um ponto de táxi em seu interior. O canteiro é
composto por meio-fio. A praça não possui lixeiras, bebedouro, estacionamento, ponto de
ônibus, quadra esportiva e equipamentos para prática de exercícios físicos.
Uma das constatações que foram evidenciadas foi a segurança. As duas praças não contavam
com vigia durante o dia. No período noturno somente a Praça Arthur Thomas, conta com vigia
para a segurança. Não obstante, a insegurança é eminente em ambas as praças. As praças por
não apresentarem segurança para a população tornam-se centros de repulsão, havendo,
pouca utilização de ambas as praças, principalmente da Praça Juscelino Kubitschek, que conta
com furtos de veículos durante o período diurno, mesmo com praça localizada nas
proximidades da área central.
CONCLUSÃO
Os estudos sobre praças devem continuar em ascensão, para que os avanços neste campo de
estudo interdisciplinar continuem em evolução.
A Praça Juscelino Kubitschek, foi a que apresentou maiores modificações após a revitalização
em 2016, e as mudanças estão sendo continuadas, devido à população não estar satisfeita com
as modificações, no que tange a avenida que cruza a praça, e por este fato, o atual prefeito
não permitiu o tráfego de veículos dentro da praça. O final das modificações e, o desfecho final
da Praça Juscelino Kubitschek, só poderá ser evidenciado após o termino das obras. Não
obstante, outro ponto negativo desta praça, é que ela não possui bebedouro e sanitários, itens
estes, que são fundamentais para a permanência da população por várias horas, assim, por
não apresentar estes itens, a praça não é atrativa para utilização por tempo longo de
utilização, principalmente no período noturno pela insegurança. No que tange a estética, a
praça começou a representar os aspectos da cultura japonesa, ainda de maneira simplória,
mas relembra a cultura da Ásia Oriental.
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A Praça Arthur Thomas, é mais utilizada pela população em relação à Praça Juscelino
Kubitschek, no período noturno, pela segurança, no entanto o maior pico de utilização ocorre
no período diurno em função da alta circulação de pessoas, devido ao comércio que se
encontra ao redor da praça. A Praça Arthur Thomas, apesar de não possuir lixeira, é limpa, pois
conta com colaboração tanto da população, como também da Prefeitura do Município. A praça
infelizmente não possui bebedouro, ponto de ônibus, quadra esportiva e equipamentos para
prática de atividades físicas. O estacionamento existente é encontrado somente ao seu redor,
e não em seu perímetro.
Concluímos também que as praças não foram revitalizadas com propósito de longo período de
utilização pela população, fruto do capitalismo selvagem.
Aconselha-se que em ambas as praças sejam instaladas bebedouros. Na Praça Arthur Thomas,
lixeiras, e na Praça Juscelino Kubitschek, sanitários. Para que deste modo a população que
utiliza as praças, possam de fato permanecer um período maior. Ambas as praças
proporcionam aos usuários ambientes agradáveis, tanto pela paisagem que ambas
contemplam, como também pela tranquilidade que elas proporcionam.
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