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RESUMO 

 
CARDENAL, Jozieli. Praça Presidente Vargas: Luta e Resistência na Configuração e 
Reconfiguração do Espaço Público na Cidade de Pato Branco (PR). 2018. 175 p. 
Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) – Programa de Pós-
graduação em Desenvolvimento Regional, Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná. Pato Branco. 
 
 
 
O presente estudo analisa momentos ocorridos na Praça Presidente Vargas, situada 
em Pato Branco, Paraná, Brasil, a partir da teoria da análise dialógica do discurso de 
Mikhail Bakhtin, visando interpretar o espaço público enquanto enunciado construído 
historicamente. Ao reconhecer que o espaço físico urbano pode ser concebido 
enquanto forma relativamente estável, que tem gênero e, por isso, não deve ser 
reduzido a um produto acabado, evidencia-se que, assim como a dinâmica social 
promovida por seus atores, o lugar está em constante transformação. Por estar em 
movimento contínuo, não está finalizado, resultando de um processo histórico 
urbano, de configuração e reconfiguração física e social, que reflete o processo de 
desenvolvimento local. 
 
Palavras-chave: Espaço público; Enunciado; Gêneros do discurso; 
Desenvolvimento; História; Planejamento urbano.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 

 
CARDENAL, Jozieli. President Vargas Square: Struggle and Resistance in 

Configuration and Reconfiguration of Public Space in the City of Pato Branco (PR). 

2018. 175 p. Dissertation (Master’s degree in Regional Development) – Regional 

Development Post Graduation Program, Federal Technological University of Paraná. 

Pato Branco.  

 
 
The present study analyzes moments which took place at the President Vargas 
Square, located in Pato Branco, Paraná, Brazil, stemmed from the dialogical analysis 
theory of the speech by Mikhail Bakhtin, with the aim to interpret the public space 
while utterance built historically. After acknowledging the public space can be 
conceived while in a relatively stable form, that has a genre, and because of that it 
cannot be reduced to a finished product, it is made clear that, just as the social 
dynamics fostered by its actors, the place is in constant transformation. Since it is in 
continuous movement, it is not finished, resulting in an urban and historical process, 
of both configuration and reconfiguration, physical and social, which reflects the 
process of local development. 
 
Key-words: Public space; Utterance; Speech genres; Development; History; Urban 
planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 BREVE APRESENTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DE PATO BRANCO COMO 

OBJETO DE ESTUDO  

 
 

Reconhecer-nos diante da imensidão que configura uma cidade exige que 

saibamos, diante da rotina e dos dias, parar. Isso mesmo, parar. Eu, enquanto 

pesquisadora, precisei parar para enxergar algo que estava tão claro, tão presente 

em mim e na minha história: a Praça pública da minha cidade, não apenas como 

local de passagem, mas enquanto espaço social, construído e praticado 

coletivamente; construído com vida, histórias e experiências. Muito mais do que um 

ponto isolado do tecido urbano, a Praça Presidente Vargas, objeto desta pesquisa, 

passou a assumir, para mim, importante papel no processo de formação da cidade 

onde nasci e a que dedico este estudo: Pato Branco, situada no Sudoeste do 

Paraná.   

O espaço público não é inerte ou independente, da mesma forma que nós, 

cidadãos, também não o somos; nossas ações na Praça, ou a partir dela, estão 

conectadas. Nesses dois anos de mestrado junto ao Programa de Pós-graduação 

em Desenvolvimento Regional (PPGDR), da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), Câmpus Pato Branco, debrucei-me diante dessa evidência, como 

ponto de partida, para desenvolver este estudo, juntamente com meu orientador, 

Prof. Dr. Anselmo Pereira de Lima. Para tanto, eis um passo ousado: associar uma 

teoria da Linguística, a autores clássicos e contemporâneos do Planejamento 

Urbano, da Comunicação, do Desenvolvimento e da Sociologia. 

Encaramos, portanto, a linguagem como um produto social, presente não 

somente na materialidade verbal, mas inerente a toda e qualquer ação humana – o 

que justifica o uso da Análise Dialógica do Discurso, de Mikhail Bakhtin (1895-1975), 

que nos apresenta uma perspectiva filosófica e dialógica. São estudos de Bakhtin e 

seu Círculo, cujos primeiros registros concebidos datam de 1919 a 1929, na Rússia 

(FARACO, 2009, p.13). Parte da produção bakhtiniana veio à tona após a sua morte, 

na década de 1970. Contudo, evidencia-se o caráter atual das suas concepções, 

bem como a relevância e a natureza interdisciplinar, podendo ser inseridas em 

diferentes e complexos contextos de pesquisa e de atividade humana. Não à toa, 

Bakhtin é considerado um dos principais pensadores do século XX. 
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Partimos da perspectiva de que as relações sociais desencadeadas nos 

espaços públicos, especialmente nas praças, oportunizam a interação e a troca de 

experiências, sendo responsáveis pelo movimento contínuo que reconfigura o tecido 

urbano local e que, a partir da materialidade que desencadeiam, demonstram 

demandas e interesses de diferentes esferas sociais. Sendo assim, olhar o espaço 

público enquanto paisagem inanimada, como se o mesmo fosse resumido apenas a 

concreto, vidro e metal, é ignorar a sua principal matéria prima: a vida em sociedade.  

 No decorrer da história da cidade de Pato Branco, observa-se a dinâmica 

adotada pela população ao relacionar-se com a Praça central. Isso porque, desde a 

década de 1930 (VOLTOLINI, 2005, p.249), antes mesmo da emancipação política 

do município, ocorrida em 19521, esse espaço público configura-se, também, por 

receber os principais acontecimentos da cidade, sendo, muitas vezes, objeto de 

disputa. 

Longe da superficialidade da matéria meramente física, a Praça central de 

Pato Branco sedia, desde que foi constituída, um movimento contínuo que reúne 

experiências e interesses particulares ou de grupos específicos, que ao longo de oito 

décadas de história foram responsáveis pela transformação (e reformulação) do 

espaço público, enquanto objeto da ação (e criação) humana.  

Eis, portanto, um processo que permanece em constante movimento, devido 

ao caráter inacabado do espaço social, praticado diariamente pela vida e pela 

interação humana. Basta reconhecer que cada novo fenômeno, fruto do dialogismo, 

construiu ao longo da história desse espaço público, uma complexa teia de 

experiências que influenciou o processo de arranjo e rearranjo, físico e simbólico.  

  Resultado da prática social, essa reconfiguração, em diferentes momentos, foi 

conduzida por atores e esferas de poder, bem como por valores simbólicos ligados a 

capitais sociais. Nesse processo de apropriação, eventos, mobilizações, elementos 

físicos e obras de arte passaram a compor o tecido urbano e a percepção sobre 

esse “espaço público”. 

Na medida em que a cidade desenvolveu-se, a Praça Presidente Vargas 

passou a ser instrumento de ação do poder público sobre a sociedade, por meio de 

um processo que recebeu (e ainda recebe) constante migração. Como instrumento 

                                                
1

 O resgate histórico aqui proposto está explicitado no capítulo sétimo deste estudo que, 
paralelamente ao explanar as análises, também pontua aspectos históricos da Praça. Na seção 
mencionada, o leitor poderá conhecer mais detalhes sobre a relação da Praça Presidente Vargas 
com a formação da cidade de Pato Branco. 



21 
 

do poder público, o local influencia a vida cotidiana a partir da sua dinâmica. Assim, 

além de diversas intervenções físicas, o reconhecimento e o papel social da Praça 

também foram recriados ao longo da história. 

 Basta um passeio despretensioso pelo local, para perceber que ele se 

confirma enquanto um dos principais pontos de encontro e interação entre a 

comunidade. Essa relação entre a população e o espaço público envolve um 

contexto histórico repleto de lutas e mobilizações sociais. 

 

 

1.2 DA PROBLEMÁTICA E DOS OBJETIVOS 

 

 

Este estudo parte da concepção de que a Praça Presidente Vargas é um 

ambiente constituído a partir de diferentes e conflitantes demandas, que culminaram 

em transformações físicas e simbólicas. Basta pontuar o processo de formação e 

reconhecimento popular do local enquanto “praça”: embora o primeiro traçado viário 

de Pato Branco já tivesse sido elaborado pelo Engenheiro Duílio Beltrão, muitas 

famílias queriam que a Praça central fosse perto das suas propriedades. Foi a 

transferência da capela para a área que conduziu a centralização de Pato Branco e 

a localização da Praça, em 1937, época em que a cidade ainda era conhecida como 

“Villa Nova” (VOLTOLINI, 2005, p.249). 

 O episódio influenciou o processo de urbanização do anel central, bem como 

a delimitação da Praça que, desde então, sedia diversos eventos que traduzem 

demandas e interesses da comunidade local. Entre os exemplos mais emblemáticos, 

está a Revolta dos Posseiros, que teve a Praça de Pato Branco como ponto de 

encontro e mobilização dos agricultores, em 1957 (VOLTOLINI, 2003, p.165). 

Posteriormente, em 17 de março de 1962, para legalizar a situação dos colonos e 

entregar os títulos das terras, o então Presidente da República, João Goulart, esteve 

em Pato Branco, em ato público realizado na Praça central da cidade (VOLTOLINI, 

2003, p.309). 

Ao pontuar momentos de expressiva relevância social ocorridos na Praça 

central de Pato Branco, evidencia-se a relação que a população estabelece com o 

local, o que também é revelado pela atuação do poder público. Para refletir sobre a 
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dinâmica relacional a partir de casos de apropriação e ressignificação que iremos 

debater adiante, este estudo será baseado na teoria da análise dialógica do 

discurso, de Mikhail Bakhtin.  

Portanto, a teoria bakhtiniana, essencialmente associada à linguística, será 

aplicada a aspectos do planejamento e do desenvolvimento urbano, partindo da 

perspectiva de que a produção de sentido é gerada pelas experiências humanas, de 

acordo com cada contexto e momento histórico – o que não é diferente em se 

tratando de um espaço público urbano. Assim, este estudo sobre a Praça central de 

Pato Branco apresenta a linguagem enquanto elo enunciador da existência humana 

na constituição histórico-social da cidade, por meio da análise de enunciados que, 

unidos, constroem a história do espaço público enunciativo.  

 Essa relação foi construída ao longo da história, cuja cronologia configura-se 

enquanto enunciado histórico-social dos pato-branquenses. Partindo dessa 

composição, pergunta-se: em que consiste o processo de constituição da Praça 

Presidente Vargas como enunciado material da vida urbana? 

Dessa forma, esta pesquisa objetiva analisar os processos dialógicos nos 

discursos de atores sociais mobilizados em torno da trajetória histórica da Praça 

Presidente Vargas, no processo de desenvolvimento de Pato Branco. Nesse 

contexto, a luta pelo espaço público é verbo-visual, uma vez que os produtos da 

linguagem estão aqui observados em discursos verbais e visuais, por meio de 

entrevistas orais, em trechos de reportagens e em fotografias. Além disso, as 

próprias ações, resultantes do dialogismo social, também aparecem como 

elementos do corpus de análise desta pesquisa.  

Por isso, a presente dissertação considera uma linha cronológica que inicia na 

década de 1930, seguindo até 2017, correspondentes a três conjuntos de dados.  

Nesse sentido, o trabalho a) apresenta fotografias que mostram a evolução 

física/estrutural da Praça e eventos ocorridos no local; b) traz entrevistas com 

moradores que, em suas respectivas áreas, vivenciaram a reconfiguração da Praça; 

c) analisa matérias e anúncios publicados pelo Jornal Diário do Sudoeste que, 

através da produção jornalística, acompanha a realidade de Pato Branco, desde 

1986.  

Ao estabelecer um diálogo entre esse conjunto de materiais documentais, o 

presente estudo mostra o valor simbólico e ideológico dos discursos e, sobretudo, do 
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lugar – enquanto espaço de disputa, seja pelo setor público, lideranças políticas, 

veículo impresso, população etc. 

Para tanto, esta pesquisa também propõe identificar, a partir dos seus 

objetivos específicos: (a) a estabilidade/dialogismo presente nesse processo 

contínuo e inacabado de configuração e reconfiguração; (b) a representatividade das 

praças públicas no desenvolvimento das cidades; (c) a relação entre linguagem e 

práticas sociais do contexto urbano; (d) a apropriação e a ressignificação popular do 

espaço público; (e) identificar o espaço público enquanto espaço de luta entre 

diferentes esferas sociais.   

  

1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 

Olhar para a linguagem enquanto ação e interação, produto do potencial 

criador do homem e da sua capacidade de modificar o ambiente social, significa 

refletir sobre a dinâmica instaurada pela vida urbana construída na coletividade, em 

que a reconfiguração do espaço público resulta da linguagem em sua relação 

dialógica. Partindo do princípio de que essa relação compõe o tecido do espaço 

público urbano, este estudo demonstra que o caráter meramente físico ou transitório 

do espaço social e praticável é um equívoco, uma vez que possui caráter 

inacabado2.  

Essa evidência, somada ao potencial criador de cada sujeito que integra essa 

rede de criação, constitui o movimento que impulsiona o ciclo de contínua 

transformação do espaço público. No decorrer desse processo, muitas vezes, 

rompem-se estruturas de dominação, em que o caráter popular do espaço público 

vem à tona, enquanto fruto dos interesses dos diversos atores que o constroem 

diariamente. 

Para elucidar tal questão, busca-se refletir sobre o desenvolvimento local a 

partir de processos históricos ocorridos na Praça Presidente Vargas e que 

desencadearam eventuais tensões políticas, culturais e sociais. Assim, ao 

reconhecer o local enquanto espaço revelador de interesses socioculturais, a 

presente dissertação contribuirá para o enriquecimento, debate e produção científica 

                                                
2
 O termo “inacabado” está explicitado no capítulo quinto.   
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proposta pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional 

(PPGDR), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Câmpus Pato 

Branco, uma vez que atende às diretrizes da linha de pesquisa “Educação e 

Desenvolvimento”, que propõe contribuir para a formação de agentes de 

desenvolvimento, planejadores e executores de projetos e programas 

socioambientais. Esse foco visa, ainda, estimular competências no sentido da 

atuação interdisciplinar inserida em contextos interculturais. Sendo assim, este 

estudo receberá nuances, bem como transitará, por diversas áreas do 

conhecimento, entre elas: Linguística, História, Desenvolvimento Regional, 

Planejamento Urbano, Sociologia, Comunicação, entre outros. 

  Portanto, o presente estudo analisará tensões políticas, culturais e sociais. 

Identificar pontos comuns e alternâncias nesse discurso histórico, é o ponto de 

partida desta pesquisa, que é discursiva e social. Para tanto, nas próximas páginas 

o leitor encontrará a construção de uma linha cronológica de análise, formada por 

fotos, fatos e eventos, que transitará por importantes aspectos da teoria da análise 

dialógica do discurso de Mikhail Bakhtin. 

 

1.4 APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

 

O caminho teórico proposto neste estudo inicia no segundo capítulo, intitulado 

“A cidade”, trazendo importantes concepções sobre a formação das cidades 

brasileiras, bem como dos espaços praticados pela ação humana – etapa 

fundamental para compreendermos, adiante, a relação entre cidade e espaço 

público. Para tanto, o capítulo possui duas seções. A primeira, “Reflexões sobre a 

formação das cidades”, convida o leitor a um passeio sobre a o início da vida 

urbana, a partir da perspectiva das cidades, num breve resgate histórico. Ainda 

neste momento, um diálogo entre modernidade e tradição é apresentado, no tópico 

“A cidade moderna e a ideia de mudança”.  

Em seguida, a seção “Distribuição territorial e formação das cidades 

brasileiras” associa o debate apresentado a um passeio sobre momentos da história 

do Brasil relacionados à criação das primeiras cidades, evidenciando as relações 

que ainda persistem no tecido social brasileiro. O capítulo termina com o tópico 
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“Noções sobre a apropriação popular das cidades a partir da realidade brasileira”, 

cujas ideias de apropriação e participação serão melhores exploradas no capítulo 

seguinte, destinado ao espaço público.  

No terceiro capítulo, “O espaço público”, questiona-se a aplicação do termo 

“público”, o que vai ao encontro de percepções que, por vezes, debatem o sentido 

de “espaço privatizado” e “espaço praticado”, ao resultarem de interesses que não 

acompanham as demandas da população. Essas evidências norteiam a principal 

seção do capítulo, intitulada “A concepção do espaço público enquanto espaço 

praticado pela ação humana”.  

Ainda neste capítulo, no tópico “A praça pública: centro da vida urbana e de 

transformações sociais”, a importância de preservar a história e a memória das 

cidades é pontuada, acompanhada pela representatividade das praças na dinâmica 

da vida social urbana, bem como no desenvolvimento local. A ação do Estado diante 

desses espaços públicos, bem como o papel da participação da população, 

apresentam as praças como espaços de lutas, por receberem diferentes aspectos 

da interação social. A percepção das praças como espaços voltados ao lucro de 

determinadas camadas sociais, também é pontuada, uma vez que além de definir e 

delimitar o anel central, esses lugares acabam sendo o centro da vida urbana, 

recebendo em seus entornos a pujança econômica do comércio local.  

A partir disso, concepções sobre desenvolvimento são apresentadas, no 

tópico “O papel do espaço urbano no processo de desenvolvimento local”, em que 

se evidencia a relação entre o homem e a natureza, uma vez que a sociedade vive a 

cidade e, a partir da ação dos agentes sociais que alteram a dinâmica dos lugares, 

modelos de desenvolvimento são colocados em prática – o que pode, sim, ser 

observado a partir da história e da transformação da Praça central de Pato Branco.  

O movimento de contínua configuração do espaço público urbano, que norteia 

as reflexões propostas neste estudo, aparece em diversos momentos desta 

pesquisa. Nesse capítulo, surge a partir da perspectiva das cidades, no tópico “A 

contínua reconfiguração das cidades e seus espaços públicos”.  

A perspectiva voltada à linguagem e à teoria da análise dialógica do discurso, 

do filósofo e linguista Mikhail Bakhtin, compõe o capítulo quarto, intitulado 

“Linguagem e dialogismo”, que convida o leitor a conhecer e refletir sobre 

conceituação e prática de enunciados e gêneros do discurso, partindo do caráter 
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dialógico da construção de sentido inerente à linguagem, enquanto produto da 

experiência humana. 

Para tanto, as duas principais seções do capítulo, “A construção social de 

discursos e enunciados” e “A praça pública na produção ideológica de sentido 

enunciativo”, apresentam a construção de sentido e seu viés ideológico a partir da 

análise dialógica do discurso, associando a valoração e as esferas da atividade 

humana à construção de sentido na vida social, às relações entre os sujeitos e às 

interpretações que o homem estabelece diante da realidade que o rodeia, o que 

pode ser observado na representação da Praça, enquanto espaço público e centro 

da vida urbana.  

No capítulo quinto, com o título “A capacidade humana de criar e 

ressignificar”, o movimento de reconfiguração, enquanto produto da linguagem e que 

resulta da prática humana – aqui associado ao espaço público urbano – é 

apresentado como resultado do potencial, inerente ao homem, de criar. Para tanto, 

propõe-se uma reflexão sobre a relação entre criação e transformação técnica, em 

que artefatos tecnológicos, na função de produto da atividade humana e do 

permanente processo de criação, surgem a partir de demandas sociais – debate 

presente na seção “Papel da técnica no processo de ressignificação”.  

Na sequência, a noção de continuidade é embasada na perspectiva da 

criação e da produção material e simbólica, na seção “A criação como um gesto 

inacabado da ação humana”. Aqui, o leitor será conduzido a olhar para artefatos 

urbanos e considerar que, por vezes, os mesmos possuem vieses artísticos, sendo 

concebidos por tensionamentos ideológicos  que resultam de um processo 

dialógico. Nesse momento observa-se, ainda, a concepção artística da Praça a partir 

de elementos verbo-visuais que a compõem, mostrando a materialidade dos 

enunciados e sua relação com os signos, abrindo a reflexão sobre a carga 

ideológica e a construção de sentido presentes nos elementos e nos eventos que 

compõem a Praça Presidente Vargas.  

Após a associação entre técnica, tecnologia e criação, o tópico “A natureza da 

criação e a tecnologia dos símbolos” aborda a relação entre a habilidade criadora do 

“ser social” e a natureza humana que, ao modificar o meio, também passa por um 

processo de transformação – este que também possui caráter contínuo e inacabado.  
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Essa ideia abre espaço para a próxima seção do capítulo, intitulada “A 

natureza humana em movimento”, que demonstra que, por ser resultado da prática 

social, essa contínua reconfiguração inerente à natureza humana, em diferentes 

momentos é conduzida por atores e esferas de poder, bem como por valores 

simbólicos ligados a capitais sociais.  

Tal perspectiva é reiterada na última seção teórica, “O papel do agente social 

na transformação contínua da vida urbana”, que propõe um diálogo entre as 

concepções de sujeito e agente social, propostas por Bakhtin e Pierre Bourdieu, 

enfatizando assim a atuação de indivíduos e atores por meio da prática social.  

No capítulo sexto, reservado para apresentar a metodologia de análise de 

dados, o leitor encontrará procedimentos de coleta e análise do material utilizado 

neste estudo. Também são apresentadas as fontes e a contribuição que oferece a 

presente pesquisa. Vale destacar que, nesse capítulo, a concepção bakhtiniana 

configura-se, ainda, enquanto método de análise para a presente pesquisa, utilizada 

para examinar o material documental que constitui o corpus deste estudo. O capítulo 

apresenta, ainda, a perspectiva de “objeto e instrumento”, a partir de concepções de 

Bakhtin e Lev Semenovitch Vygotsky. 

 Em seguida, o capítulo sétimo, reservado à análise, tem como seção principal 

e norteadora a cronologia elaborada neste estudo, que recebeu o título “Praça 

Presidente Vargas: enunciado da vida urbana”. Dividido em dez tópicos, o capítulo 

apresenta aspectos da história de Pato Branco, desde a sua formação, bem como a 

relação do desenvolvimento local com a constituição da Praça Presidente Vargas. A 

partir disso, momentos históricos desencadeados na Praça, assim como as 

intervenções físicas executadas no local, estão ilustrados por fotografias e 

pontuados por depoimentos, diálogo associado, ainda, a matérias jornalísticas. 

Portanto, esse capítulo elucida a concretude deste estudo, por meio do apanhado 

teórico proposto e dos resultados obtidos.  
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2 A CIDADE  

2.1 REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DAS CIDADES  

 

 

Historicamente, as praças configuram-se como espaços convidativos para o 

passeio, para o encontro e também para sediar as atividades sociais. O fato de 

serem áreas geralmente abertas, sem grades que as delimitem, possibilita a reunião 

de diferentes grupos e perfis de atores sociais. Contudo, muito além de espaços 

meramente transitórios, que recebem experiências e permanecem inertes, 

caracterizam-se como espaços públicos em constante movimento – processo de 

transformação que, na medida em que ocorre de forma contínua, distancia-se de 

uma postura harmoniosa ou amistosa. Há um duelo histórico, que torna o espaço 

público arena da vontade popular e política.  

 Contudo, para chegarmos a essa percepção, é preciso reconhecer a 

perspectiva histórica em relação à origem e evolução das cidades para, num 

segundo momento, partirmos para reflexões sobre a formação e dinâmica relacional 

existente no espaço público urbano “praça”. Este último, por ser uma derivação da 

cidade e, sobretudo, por permanecer intrínseco a ela, também é produto das 

relações estabelecidas entre sociedade e natureza – e configura-se na maneira 

como o homem, enquanto agente social, age sobre o ambiente em que está 

inserido.  

 Aqui, a palavra natureza aparece em seu estágio inicial, pois o espaço 

geográfico, assim como os ambientes urbanos, é constituído por meio do processo 

de trabalho realizado pelo homem, o que possibilita a transformação da origem 

inicial da natureza e a produção, a partir dela, de algo diverso; nesse caso, a cidade. 

Assim, ela é concebida por um grupo, em determinado momento histórico, que 

pretende organizar-se e promover sua independência, desenvolvendo determinada 

área de acordo com as suas necessidades (CARLOS, 2015, p. 57-58) e, assim, 

dando origem às cidades. 

 Considera-se, assim, a ascensão comercial dessas localidades em processo 

de formação, tendo como exemplo as propriedades feudais da Idade Média, que 

permaneceram autossuficientes até que as feiras comerciais deram origem a 

cidades comerciais e, assim, estimularam um novo arranjo espacial interdependente, 

que ocasionou uma nova divisão de trabalho (CARLOS, 2015, p. 57-58).  
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 Até mesmo na fase anterior à existência das cidades, quando a relação 

homem-ambiente era constituída por nômades, o espaço não foi concebido como 

território meramente transitório, nulo de experiências ou de transformações 

produzidas pelo homem; nesse período, o homem paladino produziu técnicas que 

lhe permitiram não apenas trafegar pela terra, mas encontrar alternativas para extrair 

dela seu sustento e, posteriormente, nela permanecer (CARLOS, 2015, p. 58-59).  

 Quando o homem fixou-se no solo, como agricultor, deixando de ser nômade, 

concebeu o primeiro avanço para a formação das cidades. Depois, quando 

aprimorou e dominou suas técnicas, sendo capaz de produzir em maior quantidade, 

podendo, assim, comercializar sua produção, além de sustentar a família, o homem 

estabeleceu um segundo passo para o surgimento das cidades. Assim, as primeiras 

cidades surgiram em lugares onde a agricultura apresentava maior desenvolvimento, 

na Ásia3 (CARLOS, 2015, p. 58-59).  

 Mais tarde, a formação das cidades ocorreu na Europa. Isso ocasionou a 

divisão de trabalho, assim como a distinção espacial entre cidade e campo 

(CARLOS, 2015, p. 58-59). Mas foi na Revolução Industrial, ocorrida na Europa 

entre os séculos XVIII e XIX, que o urbano passou a prevalecer sobre o campo, pois 

as grandes cidades passaram a ofertar oportunidades de empregos e a concentrar o 

capital, representando um “cenário de poder” que ocasionou diversas mudanças 

sociais (FILHO, 2008, p.19).  

 

2.1.1 A CIDADE MODERNA E A IDEIA DE MUDANÇA 

 

 

 Na primeira metade do século XIX, a noção de “modernidade” começou a ser 

inserida na vida urbana. Essa associação, no contexto das cidades, provocou “[...] 

tensões empíricas e conceituais, concepção que perdura na formulação do 

paradigma que orienta o conhecimento e a vivência nas cidades contemporâneas”, 

(BRESCIANI, 1992, apud CALDEIRA, 2007, p. 06). Predomina, portanto, a ideia de 

“metrópole moderna”, que resulta no “esvaziamento e na perda de características 

tradicionais” (CALDEIRA, 2007, p. 33), resultando um novo fenômeno para os 

espaços públicos.  
                                                
3

 A cidade mais antiga da humanidade seria Jericó, situada hoje na Jordânia, criada a 
aproximadamente 5000 a.C (SCHNEIDER, W.C, apud CARLOS, 2015, p. 61).  
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 Nesta pesquisa, o objeto de estudo está inserido em uma cidade de médio 

porte, mas é possível observar essa relação entre “cidade tradicional e cidade 

moderna”, especialmente no que se refere aos projetos de desenvolvimento urbano 

e obras estruturais, como será apresentado no capítulo sétimo, destinado às 

análises dos dados.  

Giddens (1991, p.14), por sua vez, aponta as “descontinuidades” do período 

moderno que, segundo ele, nos afastam de aspectos tradicionais de uma forma sem 

precedentes. Isso porque o evolucionismo social impede que a descontinuidade seja 

reconhecida. A sensação é que nada é feito para durar. Nesse contexto, as 

descontinuidades que separam as instituições sociais modernas das de ordem 

sociais tradicionais têm as seguintes características: o ritmo de mudança, o escopo 

da mudança e a natureza intrínseca das instituições modernas (GIDDENS, 1991, p. 

16). 

A contínua transformação, ligada à ideia de mudança, que norteia boa parte 

da discussão proposta neste estudo, é reflexo da modernidade instituída no 

ocidente, conforme aponta Giddens (2012, p. 89-90).Dessa forma, mesmo no 

contexto de uma pequena cidade, traços da vida moderna aparecem na constituição 

do espaço público. Isso porque as experiências do cotidiano, diretamente ligadas à 

atuação dos sujeitos a partir de concepções individuais (o “eu” e a “identidade”) 

inseridas na coletividade, também recebem interferências da “multiplicidade de 

mudanças” e das “adaptações na vida cotidiana” (GIDDENS, 2012, p.95). 

Para alguns setores sociais, viver em um ambiente em constante alternância 

gerou um movimento de instabilidade e incertezas em relação ao impacto dessas 

mudanças (GIDDENS, 2012, p.94). A natureza humana passou a organizar o 

ambiente de forma consciente e reflexiva (GIDDENS, 2012, p.94), em que a ação 

humana está conectada, como também “[...] as atividades locais são influenciadas, e 

às vezes até determinadas, por acontecimentos ou organizações distantes” 

(GIDDENS, 2012, p.90). 

Giddens (2012, p.98) orienta que, para compreender a vida pós-tradicional, 

ligada à noção de modernidade, é preciso refletir sobre o significado de tradição e 

sobre as características de uma sociedade tradicional. Embora predomine a imersão 

à criação constante de novas realidades, há uma repetição e uma continuidade que 

promovem resistências ao contratempo da mudança (GIDDENS, 2012, p.94). Assim, 
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“a repetição, de uma maneira que precisa ser examinada, chega a fazer o futuro 

voltar ao passado, enquanto também aproxima o passado para reconstruir o futuro”, 

(GIDDENS, 2012, p.99).   

Nesse sentido, passado, presente e futuro não estão isolados na dinâmica do 

espaço e do tempo, pois estão conectados, justamente, pela permanência da 

tradição, que não foi dissolvida em sua totalidade, pois: 

[...] a tradição é uma orientação para o passado, de tal forma que o passado 
tem uma pesada influência ou, mais precisamente, é constituído para ter 
uma pesada influência sobre o presente. Mas, evidentemente, em certo 
sentido e em qualquer medida, a tradição também diz respeito ao futuro, 
pois as práticas estabelecidas são utilizadas como uma maneira de se 
organizar o tempo futuro. (GIDDENS, 2012, p.98-99) 

 

Para Giddens (2012, p.99), a tradição está ligada à memória coletiva, 

enquanto processo ativo e social, não apenas como lembrança particular de cada 

indivíduo (GIDDENS, 2012, p.100). Essa memória é propagada pelos guardiões da 

tradição (GIDDENS, 2012, p.103), que mantêm o status da ordem tradicional por 

meio de suas atividades e orientações (GIDDENS, 2012, p.103).  

A partir da ideia, equivocada, de que a modernidade, inserida na dinâmica 

urbana, dissolveria hábitos tradicionais completamente, acreditou-se que a praça da 

cidade moderna perderia representatividade, sendo transformada em um espaço 

vazio, “[...] diluído na imensidão urbana, em meio ao ruído dos automóveis e do 

intenso tráfego de pedestres e de veículos” (SITTE, 1889, apud CALDEIRA, 2007, p. 

35). 

Previu-se, também, o enfraquecimento da interação popular em espaços 

públicos abertos, uma vez que as pessoas prefeririam o recolhimento a espaços 

fechados, mais seguros e mais tranquilos (SENNET, 1988, apud CALDEIRA, 2007, 

p. 35).  

Não foi o que aconteceu, especialmente no que tange à realidade da Praça 

Presidente Vargas de Pato Branco, como será apresentado adiante. Por ora, basta 

reconhecer que o protagonismo das praças foi preservado, também, por políticas 

públicas que retomaram a representatividade dos espaços públicos coletivos, por 

meio de “[...] intervenções de áreas centrais, de locais históricos, e mesmo de 

espaços reabilitados de pequenas praças”, (CALDEIRA, 2007, p.35). 
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2.2 DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL E FORMAÇÃO DAS CIDADES BRASILEIRAS  

 

 

No Brasil, o embate na distribuição e utilização territorial percorre a nossa 

identidade desde que o país começou a ser colonizado por Portugal (PAIVA, 2001, 

p.09). Devido à grande extensão do País, embora Estado e Igreja Católica tenham 

tentado organizar a ocupação e o desenvolvimento ordenado do território brasileiro, 

a urbanização permaneceu dispersa por muito tempo, sendo que as cidades 

litorâneas receberam as primeiras ações nesse sentido, caracterizando-se como os 

grandes centros brasileiros. No século XVIII, as regiões mais desenvolvidas do 

Brasil estavam em Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro (PAIVA, 2001, p.12-13). 

A chegada das plantations fez com que as cidades fossem cada vez mais 

dependentes dos grandes proprietários rurais, impedindo a formação de 

aglomerados rurais formados por pequenos produtores. A mão de obra escrava 

colaborou para o sustento da monocultura, o que ganhou ainda mais força no século 

XIX. Além dos escravos, familiares e grupos agregados dependiam diretamente dos 

senhores das terras. Estabeleceu-se, então, com os trabalhadores livres, uma 

relação de compadrio, quase familiar, entre empregado e patrão (PAIVA, 2001, p.12-

13).  

Essa lealdade e obediência 4 perante a figura do senhor, bem como a 

influência do modelo colonizador “plantation”, no desenvolvimento do País e das 

regiões, demonstram que as primeiras nuances de espaço público brasileiro estão 

diretamente ligadas à percepção popular de cidadania, aqui determinada sob a 

coerção de uma autoridade estabelecida pela hierarquia social, originando, assim, 

um espaço que nada tinha de público. Pelo contrário, baseava-se em uma extensão 

limitada, uma vez que:  

[...] o poder do senhor rural e a dispersão em que viviam os habitantes do 
campo significavam que o espaço público que estava sendo construído no 
Brasil era um espaço limitado, pois passava sempre pela autoridade desse 
senhor. Assim sendo, todas as pessoas que viviam em torno do grande 
proprietário rural não podiam desenvolver um grau mínimo de autonomia ou 
independência, pois sua lealdade ao grande proprietário devia ser completa. 
Por outro lado, como esse era seu pequeno mundo, eles tampouco podiam 
vislumbrar outra alternativa de vida e viam na figura do grande proprietário 
um pai que estava perto para protegê-los. (PAIVA, 2001, p. 14)  

                                                
4

 É importante frisar que, a história brasileira, foi construída por lutas e resistências, que 
questionavam essa relação de “lealdade e obediência”, baseada pela coerção – papel 
desempenhado, inclusive, por movimentos de escravos.  
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Nessas grandes propriedades, os trabalhadores livres recebiam um salário 

ínfimo e, em boa parte dos casos, a renda era gasta na compra de alimentos feita na 

venda do próprio patrão, situada dentro da propriedade. Frequentemente, o 

empregado ficava devendo um valor superior àquele que recebia. A desigualdade 

era gigantesca, sobretudo porque famílias inteiras dependiam diretamente da 

benevolência do patrão. Nesse cenário, com a concentração de poder diretamente 

ligada à posse territorial, o espaço público brasileiro foi construído na ausência de 

condições mínimas de igualdade e participação popular (PAIVA, 2001, p. 14-15).  

Enquanto a maioria não tinha nada, e poucos possuíam em excesso, 

consolidou-se uma relação social sustentada pela hierarquia e pela desigualdade, 

especialmente em áreas rurais. A representatividade do escravo, nesse meio, era 

nula, uma vez que era ele considerado uma propriedade, que não tinha desejos, 

tampouco necessidades, pois estava no mesmo patamar que as cabeças de gado 

do senhor rural (PAIVA, 2001, p. 14-15).  

Essa realidade interferiu diretamente na formação das cidades no interior 

brasileiro, bem como no desenvolvimento das demais regiões do País. Isso porque o 

comércio gerava lucro apenas para o senhor do engenho e para a Coroa 

Portuguesa, que comercializavam seus produtos na Europa e, em contrapartida, a 

monocultura estabelecida no Brasil impossibilitava a produção de uma variedade de 

produtos agrícolas, limitando, assim, a produção e o desenvolvimento apenas às 

localidades já reconhecidas, especialmente litorâneas – mesmo que houvesse essa 

variedade produtiva, os lucros não seriam aplicados no Brasil e, sim, em Portugal 

(PAIVA, 2001, p. 16).  

Com a chegada da Família Real no início do século XIX e, precisamente em 

1822, com a proclamação da independência de Portugal, o País passou a galgar por 

autonomia. Logo depois, em 1824, com a promulgação da primeira constituição 

brasileira, cujas leis foram determinadas sem consultar a sociedade, o poder da 

monarquia e a influência do imperador foram institucionalizados. No reinado de Dom 

Pedro II, quando cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife obtiveram certo 

grau de desenvolvimento, iniciou uma curiosa relação de influência, em que pessoas 

com curso superior, no caso bacharéis de direito, engenheiros, professores e 

médicos, alcançavam o cenário político, influenciando o destino do império. Esse 
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grupo atuou de forma harmoniosa com os grandes senhores da terra, pois muitos 

desses bacharéis tinham grau de parentesco com os latifundiários. Então, o espaço 

público – já privatizado em essência– que era controlado por uma pequena parcela 

da sociedade brasileira –, passou a receber resquícios do tráfico de influências, forte 

característica do império (PAIVA, 2001, p.20-21-22) e dos dias atuais. 

Dessa forma, observa-se o que Paiva (2001, p.23), categoriza como 

“clientelismo”, que “[...] ocorre quando o espaço público é controlado por poucas 

pessoas e não é compartilhado por muitos membros da sociedade”.  

 

2.2.1 NOÇÕES SOBRE A APROPRIAÇÃO POPULAR DAS CIDADES A PARTIR DA REALIDADE 

BRASILEIRA  

 

 

Dando um salto na história até a Revolução de 1930, com o fim da Política do 

Café com Leite, acompanhada por crises políticas e econômicas, evidencia-se o 

papel da Era Vargas, no que diz respeito à intervenção do Estado na participação 

popular diante do espaço público. Aliás, é possível observar a reação da própria 

cidade, em sua dinâmica cotidiana, perante o conflito armado que deu início à 

Revolução, ocorrido em 3 de outubro de 19305, em Porto Alegre, quando Getúlio 

Vargas era governador do estado do Rio Grande do Sul. 

Na verdade, debaixo de um céu sombrio, as calçadas da capital gaúcha 
ainda estavam umedecidas pelo chuvisco quando os porto-alegrenses 
saíram de casa naquela sexta-feira, os mais precavidos munidos de guarda-
chuva, para outro dia aparentemente normal de trabalho. Malgrado o tempo 
ruim e os crescentes rumores das últimas semanas, nada parecia antever 
os episódios daquela sexta-feira, na qual o sangue de insurgentes e 
legalistas seria derramado de modo indistinto nos quartéis da cidade.  
 
Como faziam todas as manhãs, crianças rumavam barulhentas para a 
escola bondes passavam pintados de trabalhadores a caminho do serviço, 
operários iniciavam a estafante jornada nas fábricas, comerciantes abriam 
as portas das lojas e cafés da Rua da Praia. (NETO, 2012, p.467) 

 

Segundo Paiva (2001, p.66), embora a interação da população com esses 

locais tenha aumentado nesse período, uma vez que o tema “direitos” estava em 

pauta, a tutela do Estado ganhou ainda mais força, principalmente porque implantou 

diversos mecanismos de regulação, especialmente em relação às leis trabalhistas – 

                                                
5
 Um mês depois, no dia 03 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assumiria o posto mais alto da 

República, tornando-se Presidente do Brasil, o que seguiria até 1945. Ele retornou à função em 31 de 
janeiro de 1951, em que permaneceu até o seu suicídio, em 24 de agosto de 1954. 
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e, como vimos anteriormente, o trabalho está diretamente ligado à construção social 

de uma cidade, bem como à formação e ocupação dos espaços públicos. 

Em contrapartida, em momentos conflituosos e de intenso apelo popular, o 

caráter excludente dos espaços públicos, que deveriam ser de todos e destinados 

para todos, diminui. Isso pode ser observado nos movimentos populares, que, por 

vezes, refletem a reorganização social e física da cidade, ao defenderem posturas 

contrárias às normas instauradas pelo Estado (SOUZA, 2016, p.150).  

Paiva (2001, p.77), ressalta que durante a ditadura militar (1964-1984), por 

exemplo, apesar da opressão, as manifestações deram voz à opinião pública por 

meio de protestos que evidenciaram o papel da cidadania no processo de transição 

política e na busca pela democracia. Esses protestos ocupavam, justamente, os 

espaços públicos, sob uma das principais características desses locais: o de arena 

de lutas sociais. Para evidenciar a representatividade de episódios do gênero, a 

autora afirma que:  

[...] até então a formação do espaço público brasileiro havia se 
caracterizado por ser excludente e controlada por um grupo pequeno, que 
permitia ao resto da nação apenas a liberdade que convinha àquelas 
oligarquias. (PAIVA, 2001, p.77) 
 

Na visão de Marcelo Lopes de Souza (2016, p.150), o Estado interpreta a 

ação dos movimentos sociais enquanto mera reação, não considerando a 

capacidade de agir desses protestos, especialmente no que tange ao planejamento 

urbano, uma vez que o Estado é quem regulamenta e define estratégias de gestão a 

médio e longo prazo, por meio de leis e investimentos. Para o autor, há um 

monopólio na utilização e domínio dos espaços públicos, que é reconhecido como 

legal, institucionalizado e que demonstra o poder da influência política (SOUZA, 

2016, p.150). Diante disso, questiona-se o exercício da cidadania e o direito à cidade 

(CARLOS, 2015, p. 71), uma vez que:   

“Dizer a última palavra” ou “ter a palavra final” significa, em várias línguas, 
decidir. No planejamento promovido pelo Estado, sabe-se que quem diz a 
última palavra, normalmente, não são os pobres, os do “andar de baixo”, 
mesmo quando constituem a esmagadora maioria [...]. (SOUZA, 2016, 
p.163) 

 

Neste breve apanhado histórico-teórico sobre a construção e reconhecimento 

do espaço público no Brasil, é possível identificar que muitos traços existentes na 

atualidade tiveram origem no processo de formação da identidade do País. 
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Principalmente, fica evidente a influência e domínio do setor público no processo de 

transformação e ocupação desses locais denominados como públicos.  
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3 O ESPAÇO PÚBLICO  

3.1 A CONCEPÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ENQUANTO ESPAÇO PRATICADO 

PELA AÇÃO HUMANA 

 

 

 Conforme aponta Carlos (2015, p.23), o processo de constituição da cidade é 

essencialmente desigual, em virtude da divisão espacial que não privilegia a todos 

de forma igualitária e, também, por caracterizar o meio como um produto apropriado 

de formas distintas pelos cidadãos. Por ocasionar um embate de interesses, a 

cidade torna-se um espaço privilegiado das lutas de classe, “[...] pois o motor do 

processo é determinado pelo conflito decorrente das contradições inerentes às 

diferentes necessidades e pontos de vista de uma sociedade de classes”, (CARLOS, 

2015, p. 23). Essa apropriação diferenciada, também conduz a relação entre o poder 

público e a população. 

 Sendo assim, o espaço depende diretamente da sociedade, uma vez que a 

reprodução do espaço urbano “recria constantemente as condições gerais” e, a 

partir delas, influencia no processo de reprodução do capital, na vida cotidiana, 

enfim, nas nuances da sociedade em sua totalidade.  Portanto, essa reprodução do 

espaço urbano – que é permanente e elimina a ideia de que o espaço físico está 

acabado ou inanimado, pois nele há vida e experiências da atividade humana – faz 

dele um produto social e, sobretudo, histórico, cuja realidade é concebida no dia a 

dia da comunidade e manifesta-se na ocupação de determinado lugar, o que atende 

a variados contextos históricos (CARLOS, 2015, p. 30).  Afinal,  

Sociedade e espaço não podem ser vistos desvinculadamente, pois a cada 
estágio do desenvolvimento da sociedade, corresponderá um estágio de 
desenvolvimento da produção espacial. A tendência normal de desvincular-
se os dois pontos dessa relação dialética levará a uma compreensão 
errônea do que seja o espaço geográfico. (CARLOS, 2015, p. 31) 

 

O próprio conceito de espaço confirma essa realidade, uma vez que o 

“espaço público” é formado, justamente, por relações interpessoais. Portanto, é 

importante considerar a diferença entre “lugar” e “espaço”, pois o segundo é uma 

variável praticável do primeiro. Ou seja, o espaço existe a partir da apropriação 

individual e coletiva do mesmo, constituindo-se como “um lugar praticado”, formado 

por um sistema de signos (CERTEAU, 1994, p.202).  
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Sendo assim, conforme Sarita Albagli (2004), o lugar deve ser reconhecido 

como um espaço que reflete a identidade social, pois é nele que a sociedade 

escreve a sua história, a partir das experiências e interações da prática cotidiana, o 

momento presente, mas também a história, esta que é construída de forma 

permanente. Segundo a autora, é preciso refletir sobre o espaço praticado por meio 

da tríade “habitante-identidade-lugar”, referindo-se a uma concepção de tempo e 

espaço, em que a função do lugar configura-se como determinante. Nesse “espaço 

vivido”, a experiência é “sempre renovada”, o que permite que o ato de existir em 

determinado lugar promova um caráter revelador não somente daquela localidade, 

mas também em relação ao mundo, uma vez que esse tipo de reflexão rompe 

fronteiras entre passado, presente e futuro (ALBAGLI, 2004, p. 51). Essa relação 

entre tempo e espaço será abordada adiante, a partir da concepção de “cronotopo”, 

apresentada por Mikhail Bakhtin (2011, p.252).  

É evidente o papel dos atores sociais na consolidação física e simbólica do 

espaço construído socialmente, através da intervenção da comunidade. Tal 

evidência está presente no conceito de território – este que, segundo Albagli (2004, 

p.26), é um “[...] espaço apropriado por um ator, sendo definido e delimitado por e a 

partir de relações de poder, em suas múltiplas dimensões”. Observa-se, portanto, 

que o espaço não se limita apenas ao aspecto físico, ou à sua dimensão material, 

sendo construído historicamente a partir de diferentes contextos: a casa, o bairro, a 

cidade, a região, a nação, o planeta (ALBAGLI, 2004, p.26). Essa dinâmica 

relacional contempla quatro dimensões: física, econômica, simbólica e sociopolítica. 

É necessário considerar, além da concepção de território e espaço, a 

definição social de lugar, este que deve ser reconhecido não apenas pelo cotidiano 

ou pelo seu caráter transitório, mas “[...] como aquele no qual se situam as 

transformações e a reprodução das relações sociais de longo prazo, bem como a 

construção física e material da vida em sociedade” (ALBAGLI, 2004, p. 51).  

Sendo assim, o lugar deve ser reconhecido como um espaço onde a 

sociedade escreve a sua história, a partir das experiências e interações da vivência 

cotidiana: 

Nele, realiza-se o cotidiano, o momento, o fugidio, mas também a história, o 
permanente, o fixo, o correspondendo ao identitário, ao relacional e ao histórico, no 
âmbito da tríade habitante-identidade-lugar. O papel do lugar é determinante. Ele 
não é apenas um quadro de vida, mas um espaço vivido, isto é, de experiência 
sempre renovada, o que permite, ao mesmo tempo, a reavaliação das heranças e a 
indagação sobre o presente e o futuro. A existência naquele espaço exerce um 
papel revelador sobre o mundo. (ALBAGLI, 2004, p. 51) 
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 Portanto, o que caracteriza um espaço enquanto público? Conforme aponta 

Paiva (2001, p.05), se considerarmos a teoria, esse tipo de espaço deve ser 

compartilhado por todos e, dessa forma, pertencer a todas as pessoas que residem 

ou frequentam determinado lugar.  Assim, uma praça, a rua, a calçada, uma igreja e 

até mesmo uma escola pública configuram-se como espaço público: 

O espaço público na cidade assume inúmeras formas e tamanhos, 
compreendendo desde uma calçada, até a paisagem vista da janela. Ele 
também abrange lugares designados ou projetados para o uso cotidiano, 
cujas formas mais conhecidas são as ruas, as praças e os parques. A 
palavra “público” indica que os locais que concretizam esse espaço são 
abertos e acessíveis, sem exceção, a todas as pessoas. Mas essa 
determinação geral, embora diminuída ou prejudicada em muitos casos, é 
insuficiente: atualmente, o espaço público plurifuncional – praças, cafés, 
pontos de encontro – constituem uma opção em uma vasta rede de 
possibilidades de lugares, tornando-se difícil prever com exatidão seu uso 
urbano. Espaços adaptáveis redesenham-se dentro da própria 
transformação da cidade. (ALEX, 2008, p.17) 
 

 Contudo, muito mais do que mera definição, a caracterização de espaços 

públicos traz à tona a relação conturbada entre esferas públicas, privadas e a 

participação popular no processo de constituição desses locais, principalmente no 

que tange à prática da cidadania.  

 

 

3.1.1 A PRAÇA PÚBLICA: CENTRO DA VIDA URBANA E DE TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS 

 

A perspectiva da praça como principal espaço público de uma cidade surge 

na Antiguidade greco-romana, na figura da Ágora ou do Fórum – era ali que a vida e 

a cidadania aconteciam (CALDEIRA, 2016, p.03). A apropriação popular do espaço 

público, ao retomarmos a representatividade histórica da Ágora da Atenas Antiga, 

ganha ainda mais relevância se considerarmos que, nela, “[...] os cidadãos livres 

exerciam a política, por meio da ação e do discurso. A palavra era compartilhada, e 

decisões eram estabelecidas”, (CALDEIRA, 2016, p.03). Consideramos, neste 

estudo, que essa relação ainda persiste.  

Basta refletirmos um pouco sobre a dinâmica de uma cidade para 

percebermos que as ruas, por exemplo, possuem caráter mais funcional, cuja 

finalidade principal é transitória. Já as praças costumam receber o fluxo intenso do 

comércio estabelecido nas suas imediações e sediam os eventos públicos, 

consolidando, assim, o caráter simbólico do espaço, que é ampliado pelo uso 

coletivo (FILHO, 2008, p.34). Os elementos que fazem parte do espaço físico 
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expressam diferentes contextos sociais no decorrer da história, bem como 

apresentam a articulação entre o pensamento ideológico e a estética da cidade 

(FILHO, 2008, p.25). A representatividade social das praças pode ser interpretada 

da seguinte maneira: 

Vista no conjunto de espaços da cidade, a praça reúne elementos históricos 

e formais que designam como um dos espaços mais importantes do meio 

urbano. [...] e históricos, porque, ao possuir características que permitem a 

concentração de pessoas, atrai atividades importantes para o seu próprio 

espaço e para o entorno, atuando como um cenário importante dos fatos 

sociais. (FILHO, 2008, p. 32) 

Ao contrário de lugares que surgem aleatoriamente, as praças resultam de 

processos intencionais. Desde o momento em que são criadas, são concebidas na 

tentativa de viabilizar espaços que sejam significativos para as relações sociais 

(FILHO, 2008, p.33). Essa perspectiva ganhou ainda mais relevância no meio 

urbano durante o século XIX, em virtude do aumento da população mundial, 

especialmente em grandes cidades. Como resultado, fatores estéticos em relação à 

forma das praças começaram a ganhar mais visibilidade nos debates sobre o futuro 

das cidades, “[...] a partir das primeiras intervenções modernizadoras, que alteravam 

a forma e o aspecto dos espaços públicos existentes”, (FILHO, 2008, p.34).  

Vale destacar, ainda, a relação entre praças e jardins, que demonstra a forte 

conotação simbólica existente na materialidade desses locais. Conforme apontam 

Fabio Robba e Silvio Soares Macedo (2010), as praças brasileiras passaram a 

receber um novo padrão paisagístico nas primeiras décadas do século XX. Nesse 

período, reformas em praças centrais visando espaços ajardinados tornaram-se 

comuns no País, visando muito mais o caráter contemplativo do que a utilização 

propriamente dita desses locais – nossas praças lembravam os jardins europeus dos 

séculos XVII e XVIII, não eram convidativas ao passeio despretensioso da 

população em geral, ou seja, possuíam forte apelo elitista. O hábito do passeio e da 

integração, por parte da população, permanece até os dias de hoje, com eventuais 

peculiaridades locais:  

O hábito de passear na praça subsiste no final do século XX, mas compete 
em igualdade com outras atividades de lazer, como práticas esportivas e 
comércio. Por todo o país ainda podem ser encontrados logradouros onde 
permanecem o costume de “desfilar” em “praça pública” e o tradicional 
passeio aos sábados à noite em volta da praça (o footing), principalmente 
em bairros afastados ou cidades menores e mais conservadoras. (ROBBA; 
MACEDO, 2010, p. 55). 
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 Filho (2008, p.37), por sua vez, ressalta a representatividade das praças, 

inclusive nas grandes cidades. Segundo o autor, esses espaços são os núcleos 

mais fortes que preservam a história urbana, pois contribuem diretamente na origem 

das cidades, justamente por serem um dos “espaços primeiros”, àqueles que foram 

criados inicialmente, simultaneamente à formação dos municípios, tendo, portanto, 

papel fundamental na compreensão da história e da evolução urbana de 

determinada localidade. Assim, ao nos referirmos à área central de uma cidade, não 

estamos apenas mencionando características geográficas, mas mencionando o local 

que recebe o centro da vida social, o centro das decisões históricas. 

 Contudo, há um duelo entre a preservação e a recriação da história. Isso 

porque, de acordo com a concepção apresentada por Simone Scifoni 

(2015, p.212), o patrimônio histórico-cultural de uma cidade, por vezes, é encarado 

como negócio, característica que depende, diretamente, da intervenção do Estado. 

Esse conflito ocorre no momento em que um espaço urbano impede a edificação de 

um empreendimento privado ou interfere na dinâmica de determinado local. Para 

legalizar tais “ajustes” físicos, políticas públicas são criadas e determinadas ações 

passam a ser legalizadas (SCIFONI, 2015, p.212). 

Nesse processo contínuo de criação e recriação há, ainda, movimentos de 

ruptura, uma vez que a cidade configura-se como um campo de lutas que 

questionam as normas da vida urbana. Essa divisão social, somada às atividades de 

trabalho e produção (e reprodução) de sentido, constitui a materialidade da cidade, 

bem como das relações históricas e sociais que também contribuem no 

desenvolvimento dessas localidades (CARLOS, 2015, p. 26).  

 Diante dessa perspectiva, o espaço urbano, especialmente o público, passa a 

ser concebido como produto de lutas, uma vez que relações contraditórias convivem 

no mesmo ambiente, produzem e compartilham experiências, gerando situações de 

tensão. O desenvolvimento do capital é responsável pela formação dessa arena, 

pois a configuração do espaço ocorre a partir do embate entre os interesses do 

capital (e políticos) e as necessidades da sociedade. Contudo, essas diferenças 

entre os atores inseridos nesse contexto, não impede o movimento urbano de 

criação e recriação (repetição/recriação/ permanência/mudança), pelo contrário, o 

intensifica (CARLOS, 2015, p.71). Nesse campo de lutas “[...] os interesses e as 

batalhas se resolvem pelo jogo político das forças sociais. O urbano aparece como 
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obra histórica que se produz continuamente”, (CARLOS, 2015, p.71), o que ocorre, 

inclusive, em momentos de discordância e tensão.  

 

3.1.2 O PAPEL DO ESPAÇO URBANO NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

 

Mobilizações sociais em busca de direitos, bem como a relação que assumem 

com o espaço urbano, estão ligadas ao processo de desenvolvimento local, este que 

não se refere apenas a variáveis ligadas à renda ou à acumulação de riqueza. 

Partindo do pressuposto defendido por Amartya Sen (2000, p.69), o 

desenvolvimento precisa ser reconhecido não somente por questões econômicas, 

mas também pelas condições de qualidade de vida, do exercício das liberdades 

básicas e dos direitos civis. Ao usufruirmos dessa liberdade, além de interagir com o 

mundo, é possível influenciá-lo (SEN, 2000, p.69). 

Contudo, é fundamental ressaltar a representatividade da participação popular 

no espaço público, não apenas como sujeito que transita diariamente por 

determinado local e que não imprime sua marca naquele ambiente. Ao contrário, 

como agentes, os sujeitos modificam a realidade local a partir das suas 

intervenções. Assim, o ato de participar representa a atuação direta no processo de 

transformação social, pois essa postura interfere na esfera social e na política; é a 

oportunidade que a população possui de deixar de lado a passividade em relação ao 

Estado para, então, ser protagonista. Nesses momentos: 

[...] cidadãos criam suas próprias oportunidades e condições para o 
engajamento. Isto não só faz a ponte entre a participação ‘social’ e ‘política’, 
mas oferece novas maneiras de configurar o espaço no meio, e nosso 
senso do que significa ‘participar’. (CORNWALL, 2002, p.02, tradução 
nossa) 

 

 Cornwall (2002, p.04) ressalta que locais que recebem a participação pública, 

estimulam a “participação cidadã”, que se materializa quando os cidadãos ganham 

oportunidades significativas de opinar sobre a realidade. Dessa forma, não é 

incomum que existam “espaços produzidos pela força”, que transformam 

possibilidades e alteram os discursos predominantes. Ou seja, essa participação 

reflete diretamente no processo de arranjo e rearranjo de um local. Afinal, há 

influências anteriores que também contribuem na formação de novos espaços e 
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novas formas de organização social. Essas relações e experiências estão ligadas a 

práticas sociais, cujo envolvimento da comunidade também reflete em formas de 

desenvolvimento – que se misturam a aspectos que estão inseridos naquele tecido 

social há mais tempo, convivendo, ainda, com relações de poder e, sobretudo, 

reproduzindo relações estabelecidas pelas regras vigentes (CORNWALL, 2002, p. 

04).   

Esses movimentos sociais urbanos denotam novas formas de enxergar e 

reconhecer a cidade, em que buscam, sobretudo, o direito à cidade. O que de início 

pode aspirar melhorias na vida cotidiana, em seguida recebe proporções políticas e 

interferência de questionamentos ligados diretamente à cidadania, produzindo novas 

perspectivas no que se refere à reprodução de hábitos e normas (CARLOS, 2015, 

p.88). Tais normas atendem não somente as demandas sociais, ou os interesses 

políticos; obedecem, também, articulações de ordem comercial, que caracterizam a 

produção do capital inerente às cidades, especialmente nas regiões centrais do 

tecido urbano.  

É possível considerar, ainda, a dinâmica relacional atribuída por Boaventura 

de Souza Santos (2003) ao espaço-tempo da cidadania, que contempla o conjunto 

de interações sociais que criam identidades coletivas, que além de refletir aspectos 

simbólicos como religião, etnias, entre outros, também “[...] vinculam os indivíduos a 

territórios físicos ou simbólicos e a temporalidades partilhadas passadas, presentes 

ou futuras”, (SANTOS, 2003, p, 315).  

  Assim, na perspectiva de analisar a vida urbana, a partir da escolha de um 

lugar significativo para a cidade, o que compreende importantes aspectos da 

realidade local, o percurso teórico traçado até aqui nos leva a refletir sobre o 

processo de desenvolvimento urbano. No caso das praças, como vimos, o caráter 

polarizador desses espaços primeiros está ligado às condições iniciais em que os 

mesmos foram criados – e que acompanha a criação dos municípios.  

 Como já foi mencionado, por estarem relacionadas à história local, desde o 

momento em que são concebidas, as praças organizam e centralizam a dinâmica 

relacional urbana, em que o comércio e a produção de capital interferem diretamente 

nesse contexto. Nesse sentido, a consolidação dos mercados está relacionada ao 

nascimento e formação das cidades, o que resulta do processo de desenvolvimento. 
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Afinal, “[...] os mercados locais se desenvolveram a partir de atos individuais de 

permuta”, (POLANYI, 1980, p.82). 

  Na composição do tecido social apresentada por Ricardo Abramovay (2000, 

p.06), por exemplo, a representação do território não se resume apenas a uma base 

física para as relações humanas, pois possui organização complexa, formada por 

“[...] raízes históricas, configurações políticas e identidades que desempenham um 

papel ainda pouco conhecido no próprio desenvolvimento econômico”, 

(ABRAMOVAY, 2000, p.06).  

Conforme Edgar Morin (2002), “[...] não devemos esquecer que o homem é 

um ser biológico-sociocultural, e que os fenômenos sociais são, ao mesmo tempo, 

econômicos, culturais, psicológicos etc.”, (MORIN, 2002, p.177). Assim, quando a 

sociedade intervém na dinâmica estrutural do espaço público – no caso da Praça 

Presidente Vargas isso ocorreu em diferentes momentos sociais e políticos – fica 

evidente a relação entre o homem e a natureza, que pode ser tanto de proximidade 

quanto de separação.  

Nesse ciclo, em que o espaço físico está em constante transformação, pois 

não é acabado e recebe frequentes interferências do Estado, constata-se que, não 

sendo meramente transitório, ele é produzido por meio das experiências dos sujeitos 

– portanto, materialidade e a imaterialidade, por vezes, se confundem.  É possível 

perceber tal relação na definição do termo “dialógico” apresentada por Morin (2002, 

p.188). Segundo o autor, há duas lógicas e, consequentemente, dois princípios que, 

mesmo que estejam unidos, mantêm a dualidade na unidade concebida. A partir 

disso, surge a concepção de “unidualidade”, pois “[...] o homem é um ser unidual, 

totalmente biológico e totalmente cultural a um só tempo”, (MORIN, 2002, p.188). 

Afinal:  

Uma sociedade é produzida pelas interações entre indivíduos e essas 
interações produzem um todo organizador que retroage sobre os indivíduos 
para co-produzi-los enquanto indivíduos humanos, o que eles não seriam se 
não dispusessem da instrução, da linguagem e da cultura. (MORIN, 2002, 
p.182) 

 

A representatividade do lugar como espaço das relações humanas, deixou de 

ser reconhecida diante da globalização hegemônica. Conforme esclarece 

Boaventura de Souza Santos (2006), isso ocorre, pois: 

[...] as relações de poder, de resistência, de dominação e de alternativas de 
hegemonia e de contra-hegemonia são constitutivas da globalização. Isto é 
assim porque a globalização é hoje o marcador hegemónico dos termos do 
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conflito social histórico criado pelo capitalismo. A globalização é 
simultaneamente o conflito (a ideia da força) e os termos do conflito (a força 
da ideia). O capitalismo global, por um lado, e a diversidade e a 
globalização, pelo outro. (BOAVENTURA, 2006, p. 151-152) 

 

Ou seja, é preciso estimular o reconhecimento das relações com o lugar, a 

partir de dinâmicas de interações, de trabalho e de eventuais vestígios de tradições. 

Isso porque “[...] a experiência de desenvolvimento significou para a maioria das 

pessoas um rompimento do lugar, mais profundo como jamais visto”, (ESCOBAR, 

2005, p.02). No entanto, diz Escobar (2005), a modernidade contribui para o 

distanciamento das relações entre os humanos e o seu ambiente, entre homem e 

natureza, defendendo que “[...] os seres humanos estão arraigados na natureza e 

imersos em atos práticos, localizados”, (ESCOBAR, 2005, p.07).  

Como as culturas e a natureza contêm a diversidade, é possível pensar as 

conexões dos lugares com o global em outros termos, a partir do que é significativo 

para a interconexão em defesa dos lugares e, logo, em busca da diversidade. Nesse 

sentido, Morin (2002, p.193) define como medíocres as posturas que não 

considerem a relação entre sociedade e ambiente:  

Um pensamento de organização que não inclua a relação auto-eco-
organizadora, isto é, a relação profunda e íntima com o meio ambiente, que 
não inclua a relação hologramática entre as partes e o todo, que não inclua 
o princípio de recursividade, está condenado à mediocridade, à trivialidade, 
isto é, ao erro. (MORIN, 2002, p.193) 

 

É preciso evidenciar que as transformações físicas de uma praça central 

também interferem na identidade de uma cidade, bem como na relação entre os 

agentes e o espaço público. Há percepção dos indivíduos perante a arquitetura 

urbana e a influência das intervenções físicas na atividade rotineira da população, 

pois carregam os vínculos que os sujeitos atribuem ao locus, uma vez que o mesmo 

preserva a memória local (ROSSI, 2001, p.152). Conforme Alex (2008, p.24), “[...] a 

praça não é apenas um espaço físico aberto, mas também um centro social 

integrado ao tecido urbano. Sua importância refere-se ao seu valor histórico, bem 

como a sua participação contínua na vida da cidade”. 
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3.1.3 A CONTÍNUA RECONFIGURAÇÃO DAS CIDADES E SEUS ESPAÇOS PÚBLICOS  

 

 

 Enquanto produto da atividade humana, as cidades vivem um processo 

contínuo de formação, pois são constituídas no decorrer da história. A materialidade 

que resulta dessa permanente transformação, também atende a determinações 

históricas que variam de acordo com cada contexto e, portanto, acompanham 

determinadas épocas e normas institucionalizadas em cada região (CARLOS, 2015, 

p. 57).  

 Assim, a cidade assume diferentes formas, de acordo com os distintos 

momentos históricos que a transfiguram. Em cada um desses momentos, há 

elementos comuns, que variam em valoração, mas que existem e inferem 

diretamente na dinâmica de um município: a organização política; a estrutura de 

poder da sociedade; a natureza e a segmentação da economia local; e as classes 

sociais (CARLOS, 2015, p. 57). 

 Contudo, conforme alerta Milton Santos (2014, apud ABREU, 2016, p. 32), é 

preciso diferenciar a “história urbana” da “história da cidade”. A primeira variável está 

ligada à reflexão realizada até aqui, pois refere-se à divisão de trabalho entre campo 

e cidade, às atividades não agrícolas e à organização/socialização espacial 

existente nas cidades. Já a história da cidade compreende os processos sociais, 

como os transportes, a habitação, a centralização, enfim, seria a história da 

materialidade da prática humana sobre a cidade. Ao unir essas duas variáveis 

históricas, é possível teorizar sobre a urbanização, bem como sobre a cidade, 

identificando ideologias, mentalidades urbanas, entre outros aspectos (SANTOS, 

2014, apud ABREU, 2016, p. 32). 

 Essa concepção é fundamental para contextualizar os processos sociais no 

espaço e no tempo, uma vez que, ao propor estudar a memória de um determinado 

lugar, como é o caso do presente estudo, é fundamental recuperar, de maneira 

simultânea, a “história no e do lugar” (ABREU, 2016, p. 32).  

 Portanto, considera-se que a cidade não é um produto acabado ou definitivo, 

pois “[...] as formas que a cidade assume ganham dinamismo ao longo do processo 

histórico”, (CARLOS, 2015, p.57). Ou seja, o processo histórico de arranjo e 

rearranjo é contínuo e faz parte da construção social do meio urbano. Muito além de 



47 
 

refletir apenas na configuração física, essa transformação reflete esferas sociais, 

assim como está diretamente ligada à economia local, pois:   

A história da paisagem urbana mostra os sinais do tempo que nela 
impregna suas profundas marcas. O mundo é produto do homem, da 

sociedade e, portanto, o espaço produzido em cada momento será 

concretamente diferenciado. Podemos entender o mundo sensível como 
produto do homem, resultado da atividade de várias gerações, cada uma 
ultrapassando a precedente e aperfeiçoando sua indústria, seu comércio, e 
com isso criando infinitamente novas formas. (CARLOS, 2015, p.58) 

 

 Todavia, a relação entre sociedade e espaço urbano ocorre em todas as 

cidades, é um processo natural, conforme pontua Aldo Rossi (2001, p.05). O autor 

lembra que tal relação manifesta-se independentemente da cultura predominante, 

evidenciando a proximidade entre a urbanização e a linguística, bem como a 

necessidade de analisar tal relação. Para tanto, ele relaciona a ciência linguística à 

ciência urbana, alegando que o desenvolvimento da segunda necessita do 

reconhecimento da descrição e da história das cidades, a partir da “[...] pesquisa das 

forças que agem de maneira permanente e universal em todos os fatos urbanos. E, 

naturalmente, sua necessidade de delimitar-se e definir-se”, (ROSSI, 2001, p.05). 

É justamente o movimento dos espaços públicos que norteia este estudo, pois 

uma das principais características desses ambientes urbanos é a constante 

transformação física e simbólica, que estabelece um processo de arranjo e rearranjo 

diretamente ligado à história de cada local. Eis, portanto, um importante elemento 

que, associado ao espaço público e aos agentes sociais (comunidade), traduz a 

memória e a cultura da cidade: a imaginária urbana (FILHO, 2008, p.25), que “[...] 

expressa, também, a tônica da intervenção urbana de cada período de quando é 

instalada, pois quase sempre antecede ou estimula reformas no espaço”, (FILHO, 

2008, p.23).  

Assim, o objeto de estudo escolhido para mostrar o forte conteúdo simbólico 

que um lugar estabelece na cidade e em seus agentes, é a Praça central de Pato 

Branco, onde experiências lançadas pelo setor público e pela população serviram 

como espelho para intervenções urbanas que carregam a memória e a cultura do 

município, como veremos mais detalhadamente no capítulo sétimo.  
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4 LINGUAGEM E DIALOGISMO  

4.1 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DE DISCURSOS E ENUNCIADOS 

 

 

Para elucidar a valoração simbólica presente na relação interlocutiva 

estabelecida na história e transformação da Praça Presidente Vargas, é preciso 

promover um diálogo entre esse processo de contínua reconfiguração histórico-

social. Nesse sentido, a análise dialógica do discurso de Mikhail Bakhtin vem sendo 

debatida por pesquisadores em diferentes contextos da atividade humana, 

justamente porque, a partir da análise de enunciados da vida social, é possível 

identificar repetições e recriações que traduzem importantes aspectos sociais, 

culturais e históricos. 

Neste estudo, além de pontuarmos a construção do espaço público urbano e 

a dinâmica que o mesmo estabelece na atuação do poder público em relação à 

população, identificaremos situações diretamente ligadas ao processo de 

desenvolvimento de Pato Branco, o que pode aproximar-se de realidades presentes 

em outras cidades com tecido social semelhante.  

A relação entre o homem e a linguagem é permanente, pois a interação que o 

sujeito estabelece com o ambiente em que está inserido ocorre por meio da 

comunicação, seja oral ou escrita. Todavia, a forma como recebemos as influências 

geradas pela coletividade, por meio da linguagem, assim como o direcionamento 

que atribuímos ao compartilharmos nossas impressões particulares no contexto 

social, constituem um conjunto complexo da atividade humana que tem caráter 

transformador, pois pode influenciar questões de âmbito social, político, cultural, 

econômico e ideológico. 

Essas interações, que culminam em transformações sociais, são concebidas 

por meio de enunciados concretos – estes contêm signos ideológicos e se 

manifestam por meio dos gêneros do discurso (SOBRAL; GIACOMELLI, 2016, 

p.1077). Compreender que a vida, a partir da atividade humana, é constituída por 

um sistema de signos que conhecemos como língua, responsável por diversas 

formas de comunicação e que é inserido à vida através de enunciados, é o ponto de 

partida deste estudo, que abordará importantes concepções da teoria bakhtiniana.   

A força dessa concepção pode ser observada quando Bakhtin (2011) afirma 

que “[...] a língua passa a integrar a vida através de enunciados concretos (que a 
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realizam); é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na língua. 

O enunciado é um núcleo problemático de importância excepcional.”, (BAKHTIN, 

2011, p.265). Assim, percebe-se, num primeiro momento, que a produção histórica e 

social da sociedade está, nas mais variadas formas, ligada ao processo enunciativo.  

Contudo, o que seria o enunciado concreto presente na teoria dialógica do 

discurso apresentada por Mikhail Bakhtin? Nas séries iniciais, quando se aprende a 

reconhecer as características semânticas de uma oração, sem considerar o contexto 

em que ela foi expressa, sua origem, seu autor, ou seu destinatário, permeiam o 

campo raso da linguística – campo importante, mas que não abrange a profundidade 

do processo enunciativo. Uma palavra ou uma frase, quando analisadas de forma 

isolada, são desprovidas de expressão e valoração. Elas assumem essas 

características na concretude do enunciado e do discurso.  

 
A oração enquanto unidade da língua também é neutra e em si mesma não 
tem aspecto expressivo; ela o adquire (ou melhor, comunga com ele) 
unicamente em um enunciado concreto. [...] A entonação expressiva é um 
traço constitutivo do enunciado. No sistema da língua, isto é, fora do 
enunciado, ela não existe. Tanto a palavra quanto a oração enquanto 
unidades da língua são desprovidas de entonação expressiva. Se uma 
palavra isolada é pronunciada com entonação expressiva, já não é uma 
palavra mas um enunciado acabado expresso por uma palavra (não há 
nenhum fundamento para desdobrá-la em oração). (BAKHTIN, 2011, p.290) 

 
As frases possuem significação, sendo uma das “camadas” dos enunciados. 

Contudo, os enunciados possuem temática e a significação das palavras produz o 

tema, que se refere à totalidade do enunciado; não somente a partes dele. Esse 

tema só será compreendido se for identificado como e por que a pessoa o produziu 

(disse, escreveu, etc), considerando, ainda, o contexto em que o enunciado em 

questão surgiu, quando, como e a quem foi destinado. Reconhecer esse contexto é 

fundamental para ir além da frase. “A frase é da língua, e o enunciado é do discurso, 

sendo, portanto, mais do que frase. Logo, discurso envolve interação e não somente 

língua”, (SOBRAL; GIACOMELLI, 2016, p.1080).  

O discurso tem materialidade e usa a língua, por isso é preciso reconhecer o 

contexto social e histórico em que foi construído, pois a produção do enunciado (e 

do discurso) vai além da língua concebida em dado momento – ela está inserida em 

um núcleo problemático, que possui história e vasto repertório simbólico.  Assim, o 

discurso é uma unidade de análise que possui materialidade (o texto falado, escrito, 

as representações verbo-visuais, fotografias, etc). Essas manifestações utilizam a 
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língua. Portanto, o discurso usa a língua para a sua concepção, por isso não pode 

ser confundido com o texto, com a fala ou com a própria língua. Para compreender o 

discurso (e identificar as unidades de análises, ou seja, os enunciados), é preciso ir 

além do texto ou na manifestação linguística que representa o objeto de estudo, é 

preciso saber “[...] quem usa a língua para se dirigir a quem, em que contexto, 

incluindo momento, local, interlocutores e suas relações sociais, ambiente 

(institucional, familiar, entre outros.)”, (SOBRAL; GIACOMELLI, 2016, p.1078).  

Sendo assim, toda expressão que é dirigida a alguém, foi originada por 

alguma ação, sendo transmitida ou compartilhada no contexto social com algum 

objetivo. Cada enunciado que integra um discurso estabelece “[...] um elo real na 

cadeia da comunicação discursiva em determinado campo da atividade humana ou 

da vida”, (BAKHTIN, 2011, p.288). Então, é preciso haver interação entre os sujeitos, 

pois a enunciação é construída pela coletividade, pela troca de experiências entre as 

pessoas. Um falante, sozinho, não constrói enunciados, pois os mesmos só podem 

ser compreendidos e inseridos no tecido social a partir do contato com outros 

indivíduos. Dessa interação são construídos os sentidos do enunciado, é a partir 

dela que ocorre a relação entre sujeitos, a interlocução. Sobretudo, “[...] a interação 

não é só o que acontece aqui e agora: ela vai da conversa face a face à relação 

entre sujeitos de lugares distintos e mesmo de épocas distintas”, (SOBRAL; 

GIACOMELLI, 2016, p.1082). 

O direcionamento do enunciado e a quem ele é destinado estão ligados ao 

reconhecimento da complexidade do campo da atividade humana. O enunciado 

sempre terá autor e destinatário, diferente de palavras e oração que, se analisadas 

sem expressão ou fora do contexto em que estão empregadas, são impessoais, de 

ninguém e endereçadas a ninguém. Há, portanto, diversas modalidades e 

concepções de destinatário, que influenciam diretamente a composição enunciativa, 

pois “cada gênero do discurso em cada campo da comunicação discursiva tem sua 

concepção típica de destinatário que o determina como gênero”, (BAKHTIN, 2011, 

p.301). Este autor menciona diferentes modalidades de destinatários:  

 
Esse destinatário pode ser um participante-interlocutor direto do diálogo 
cotidiano, pode ser uma coletividade diferenciada de especialistas de algum 
campo especial da comunicação cultural, pode ser um público mais ou 
menos diferenciado, um povo, os contemporâneos, os correligionários, os 
adversários e inimigos, o subordinado, o chefe, um inferior, um superior, 
uma pessoa íntima, um estranho, etc.; ele também pode ser um outro 
totalmente indefinido, não concretizado (em toda sorte de enunciados 
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monológicos de tipo emocional). Todas essas são determinadas pelo campo 
da atividade humana e da vida a que tal enunciado se refere. (BAKHTIN, 
2011, p.301) 

 

A forma com que me expresso varia de acordo com o contexto histórico-social 

em que estou inserido, bem como atende ao destinatário do discurso. Ou seja, a 

forma como conversamos com um médico, é diferente da maneira com que 

compartilhamos impressões com amigos ou colegas de trabalho. A maneira com que 

argumento meu ponto de vista com um professor, é diferente da postura que adoto 

ao apresentar minha concepção ao meu chefe. A abordagem que estabeleço ao 

apresentar um trabalho acadêmico é distinta, se comparada à maneira com que 

explico meu estudo a um vizinho ou curioso.  

Contudo, mesmo nos ambientes mais intimistas, há valoração e o discurso 

apresenta gênero – este que é resultado do contexto em que foi produzido e do 

destinatário a que é endereçado. Por isso, é essencial identificar os papéis sociais 

dos interlocutores e a posição que os mesmos estabelecem em relação aos outros 

e, sobretudo, as esferas da atividade humana que constituem os ambientes em que 

agimos socialmente – caso deste estudo, o espaço público urbano conhecido como 

praça.  

Essa alternância dos sujeitos do discurso, que cria limites precisos do 
enunciado nos diversos campos da atividade humana e da vida, 
dependendo das diversas funções da linguagem e das diferentes condições 
e situações de comunicação, é de natureza diferente e assume formas 
várias. Observamos essa alternância dos sujeitos do discurso de modo mais 
simples e evidente no diálogo real, em que se alternam as enunciações dos 
interlocutores (parceiros do diálogo), aqui denominadas réplicas. Por sua 
decisão e simplicidade, o diálogo é a forma clássica de comunicação 
discursiva. (BAKHTIN, 2011, p.275) 

 

Bakhtin (2011, p.270) reconhece o papel do outro na comunicação discursiva 

como elo de fundamental importância e nos convida a não analisar o mundo de 

forma isolada e unilateral. Para tanto, defende que o discurso só pode ser avaliado 

diante de seu contexto, de forma concreta, a partir da relação entre o falante (autor) 

e outros participantes da comunicação discursiva (BAKHTIN, 2011, p.270).  

Mas nem sempre foi assim, pois, por muito tempo, o destinatário foi 

reconhecido, pela linguística, apenas em seu papel de ouvinte, que possuía ação 

passiva em relação ao falante – este era o único protagonista do processo. Diferente 

dessa ideia, “o enunciado satisfaz ao seu objeto (isto é, ao conteúdo do pensamento 

enunciado) e ao próprio enunciador”, (BAKHTIN, 2011, p.270). 
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É evidente que, na essência da comunicação, a língua necessita apenas do 

falante e do objeto da sua fala, cujo sentido da informação que está sendo 

transmitida não depende na multiplicidade de falantes inseridos naquele grupo 

linguístico em que a mensagem foi originada. Mas, para a análise dialógica do 

discurso, além de considerar a personalidade coletiva, é preciso refletir sobre a 

variedade de falantes e de suas conexões em relação a cada falante presente no 

contexto em questão (BAKHTIN, 2011, p.270-271). 

Dessa forma, a capacidade responsiva entre os sujeitos que estabelecem o 

diálogo recebe destaque na teoria bakhtiniana. Uma obra, por exemplo, é 

reconhecida por Bakhtin (2011), como “réplica do diálogo”, pois possui posições 

responsivas dos outros atendendo características de um dado campo da cultura. Por 

mais original que venha a ser, a obra possui vínculo com obras anteriores e 

posteriores (BAKHTIN, 2011, p.279). A mesma concepção pode ser empregada se 

considerarmos alguma intervenção da atividade humana, uma conversa habitual, um 

documento, uma lei, uma escultura, uma fotografia, uma obra física; toda ação 

possui relação direta com seus interlocutores, com o contexto social e histórico em 

que foi concebida e, sobretudo, recebe influência direta de experiência anteriores, ao 

mesmo tempo em que antecede e influencia novas manifestações. Veremos mais 

sobre isso adiante, neste momento basta reconhecer que, a partir dessa relação, é 

estabelecida a resposta e a interação dos sujeitos dentro do diálogo.  

Além disso, conforme Bakhtin (2011, p.271-272), “toda compreensão da fala 

viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva [...]”. Ou seja, é da 

capacidade de responder e de participar ativamente do diálogo que o ouvinte, 

interfere no contexto e, ainda, torna-se falante (autor de enunciados). Contudo, a 

resposta não precisa ser transmitida imediatamente; mas ela ocorre, cedo ou tarde, 

pois essa experiência responderá outros discursos e refletirá no comportamento 

social do “ouvinte”. Essa “compreensão ativamente responsiva de efeito retardado” 

possui alto grau de importância, pois possui a mesma capacidade de interação e 

transformação histórico-social daquela assumida pelo falante (BAKHTIN, 2011, p. 

271-272). 

Sendo assim, fica evidente a influência do discurso alheio (do outro), em 

relação às expressões e manifestações verbo-visuais que entoamos diariamente. 

Isso porque, quando entro em contato com enunciados do outros, assim como com 
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palavras isoladas de outras pessoas, ditas em variados contextos e situações, tais 

enunciados são introduzidos ao meu discurso (BAKHTIN, 2011, p.298). Embora não 

haja uma repetição exata, tais expressões são recriadas, mas não perdem a sua 

conexão com a história e com a sociedade. Essa variação é conduzida pela intenção 

discursiva e pela posição do falante empregadas em determinado momento, com 

determinada finalidade, acompanhando o campo da atividade humana estabelecido:  

Em cada enunciado – da réplica monovocal do cotidiano às grandes e 
complexas obras de ciência ou literatura – abrangemos, interpretamos, 
sentimos a intenção discursiva de discurso ou a vontade discursiva do 
falante, que determina o todo do enunciado, o seu volume e as suas 
fronteiras. Imaginamos o que o falante quer dizer, e com essa ideia 
verbalizada, essa vontade verbalizada (como a entendemos) é que 
medimos a conclusibilidade do enunciado. Essa ideia determina tanto a 
própria escolha do objeto (em certas condições de comunicação discursiva, 
na relação necessária com os enunciados antecedentes) quanto os seus 
limites e a sua exauribilidade semântico-objetal. Ele determina, 
evidentemente, também a escolha da forma do gênero na qual será 
construído o enunciado [...] (BAKHTIN, 2011, p.281) 

 

Portanto, quando se propõe analisar essas interações, é preciso considerar 

não somente o contexto da situação imediata, mas sim o “[...] histórico de interações 

dos interlocutores e as formas de interagir na sociedade ao longo da história”, 

(SOBRAL; GIACOMELLI, 2016, p.1083), uma vez que as pessoas se baseiam no 

que ocorreu anteriormente (no passado) para agir no agora, antecipando reações, 

resultados e consequências. Se essa corrente discursiva está sendo construída ao 

longo da história, sendo organizada por outros enunciados, então, cada falante não 

é o primeiro “[...] a ter violado o eterno silêncio do universo, e pressupõe não só a 

existência do sistema da língua que usa, mas também de alguns enunciados 

antecedentes [...]”, (BAKHTIN, 2011, p.272).  

Eis uma das principais concepções bakhtinianas, a de que a língua reflete e 

refrata. Bakhtin (2011, p.294-295) afirma que “[...] a experiência discursiva individual 

de qualquer pessoa se forma e se desenvolve em uma interação constante e 

contínua com os enunciados individuais dos outros”. Essa concepção parte do 

princípio de que todos os enunciados possuem palavras de outras pessoas, que 

atribuem valor a questões sociais, cujo tom valorativo é assimilado e reelaborado a 

partir das percepções do sujeito, que é receptor, mas que também reproduz o seu 

discurso, atribuindo novas significações ao discurso pré-concebido, pois é atuante. 

A experiência discursiva individual de cada pessoa não é inédita, uma vez 

que é construída a partir da interação entre os sujeitos. Contudo, nesse processo de 
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construção enunciativa, deixamos de ser meros receptores para, a partir da réplica 

do diálogo, recriarmos outras formas de expressão social. Portanto, frases isoladas 

não estabelecem relações dialógicas; os enunciados sim. “Porque todo enunciado é 

uma resposta, ou melhor, réplica, a outros enunciados, sejam enunciados já ditos ou 

não ditos, mas possíveis como resposta/réplica”, (SOBRAL; GIACOMELLI, 2016, 

p.1088). 

Aqui, vale evidenciar a capacidade enunciativa de cada novo autor, que recria 

e dá sentido ao seu próprio discurso, mesmo que, para desenvolvê-lo, tenha 

recebido inúmeras interferências presentes no seu repertório cultural, adquiridas ao 

longo da sua vida e da sua trajetória, que atende os ambientes sociais a que 

pertence ou frequenta. “Por isso o enunciado é representado por ecos como que 

distantes e mal percebidos das alternâncias dos sujeitos do discurso e pelas 

totalidades dialógicas [...]”, (BAKHTIN, 2011, p.299). Contudo, na medida em que 

são recriadas, o teor dialógico é enfraquecido ou alternado, de acordo com a 

expressão de cada autor. 

Por isso, a interação discursiva não é sempre harmoniosa ou 

condescendente, pelo contrário, isso porque “[...] a nossa própria ideia – seja 

filosófica, científica, artística – nasce e se forma no processo de interação e luta com 

os pensamentos dos outros [...]”, (BAKHTIN, 2011, p.298). Há, quase sempre, um 

embate de ideias e objetivos, que mesmo que não sejam expressos no momento em 

que o enunciado em questão foi originado, atribui questões anteriores ou, num novo 

contexto, estabelecerá novas interpretações. Aqui, fica evidente o papel da Praça 

Presidente Vargas como objeto/instrumento de disputa dos discursos estabelecidos 

pelo poder público e pela sociedade – questão que será elucidada no decorrer deste 

estudo.  

Outra capacidade presente na construção dialógica é a de antecipar novos 

enunciados, uma vez que nossas palavras e nossas ações, oriundas da linguagem e 

expressas por meio das esferas da comunicação, não estão ligadas “[...] apenas aos 

elos precedentes, mas também aos subsequentes da comunicação discursiva”, 

(BAKHTIN, 2011, p.301). Assim, até mesmo ao tentar responder a enunciados que 

ainda não foram ditos, também é estabelecido o diálogo (SOBRAL; GIACOMELLI, 

2016, p.1079). Isso ocorre, pois:  

Quando o enunciado é criado por um falante, tais elos ainda não existem. 
Desde o início, porém, o enunciado se constrói levando em conta atitudes 
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responsivas, em prol das quais ele, em essência, é criado. O papel dos 
outros, para quem se constrói o enunciado, é excepcionalmente grande, 
como já sabemos. Já dissemos que esses outros, para os quais o meu 
pensamento pela primeira vez se torna um pensamento real (e deste modo 

também para mim mesmo), não são ouvintes passivos, mas participantes 

ativos da comunicação discursiva. Desde o início o falante aguarda a 
resposta deles, espera uma ativa compreensão responsiva. É como se todo 
o enunciado se construísse ao encontro dessa resposta. (BAKHTIN, 2011, 
p.301) 

 

Contudo, essa relação inicia apenas quando a expressão é inserida no 

contexto social e compreendida pelos sujeitos que estabelecem o diálogo. 

Evidencia-se, novamente, o papel do falante e do ouvinte, de quem produz e de 

quem recebe o enunciado. Esse processo institui o termo dialógico na teoria 

bakhtiniana, conforme explica Sobral e Giacomelli (2016), por que: 

[...] as palavras, antes de serem assimiladas e usadas por nós, são palavras 
alheias, palavras dos outros; depois, elas passam a ser como uma 
sociedade: meio nossas, meio dos outros, palavras próprias-alheias, sendo 
que só mais tarde elas se tornam palavras nossas. Isso mostra o que é 
dialógico: o fato de as palavras passarem a existir para cada um de nós no 
diálogo, na interação e de os enunciados conversarem inevitavelmente uns 
com os outros. (SOBRAL; GIACOMELLI, 2016, p.1080) 

  
Afinal, essa relação interlocutiva é o que conduz a construção do enunciado 

e, sobretudo, o antecipa. Isso quer dizer que, ao prever as reações e as 

consequências do meu discurso (e dos meus atos), defino o objetivo do mesmo, o 

destinatário, suas ideologias, convicções, preconceitos, aptidões, etc. Faço uma 

leitura, prévia, do ambiente onde expressarei minha opinião, considero o contexto 

social e, então, a partir da minha percepção (o que também atende a forma com que 

interpreto o mundo e as influencias que a sociedade exerce sobre mim), prevejo a 

compreensão do ouvinte e a capacidade responsiva que o meu enunciado gerará 

nele (BAKHTIN, 2011, p.302). Muitas vezes, esse processo ocorre numa fração de 

segundos imperceptível para o falante (e para o ouvinte).  

Essa interação social também contribui para constituir a significação de um 

espaço urbano, pois as experiências que constroem a imaginária urbana são 

discursivas e refletem, sobretudo, a maneira como os sujeitos se posicionam perante 

a sociedade. Assim, é possível perceber que a forma como compartilhamos 

impressões sobre determinados aspectos cotidianos, além de possuir elementos que 

ocorreram anteriormente, também se origina de enunciados emitidos por diferentes 

sujeitos que compõem o tecido social em que estamos inseridos. 
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Portanto, o objeto de estudo aqui elucidado, a Praça Presidente Vargas, pode 

ser reconhecido como enunciado em construção. Enquanto objeto e instrumento de 

ação da população e do poder público, configura-se enquanto enunciado, possui 

certa estabilidade e foi construído por diferentes discursos manifestados ao longo da 

sua história. Sendo assim, a repetição deve ser encarada em termos de (re) 

configuração, uma vez que o enunciado em permanente construção é lançado ao 

público que, de forma imediata, o toma como dado e pronto (acabado). Mas, como 

veremos a seguir, nas análises deste estudo, essa configuração e reconfiguração é 

constante, uma vez que as transformações são diárias. O público, por sua vez, 

responde com novas demandas – mesmo que não perceba. Essa recriação se dá na 

construção do objeto. Todavia, mesmo guiado por mudanças, todo enunciado tem 

gênese e forma relativamente estável, como veremos a seguir.  

Vimos até aqui que o autor, o destinatário e o contexto em que o enunciado é 

concebido orientam a definição do “gênero do discurso”, que passaremos a analisar 

agora. Para tanto, primeiramente, é preciso considerar que “em cada época, em 

cada círculo social, em cada micromundo familiar, de amigos e conhecidos, de 

colegas, em que o homem cresce e vive, sempre existem enunciados investidos de 

autoridade [...]”, (BAKHTIN, 2011, p.294). Por serem reconhecidos pela forte 

expressão e pelo tom valorativo coletivo, esses discursos dão origem a obras de 

arte, descobertas científicas, abordagens jornalísticas e a ideologias políticas que 

são citadas, imitadas e seguidas pelas pessoas. Isso ocorre porque os campos da 

vida e da atividade humana são formados por manifestações condicionadas pelos 

“senhores do pensamento”, que detêm ideias determinantes na sociedade que estão 

inseridos (BAKHTIN, 2011, p.294). 

Os gêneros do discurso são definidos como formas relativamente estáveis de 

enunciados e referem-se às maneiras como os interlocutores se dirigirem uns aos 

outros. São divididos em primários (simples, linguagem cotidiana) e secundários 

(complexos, da literatura, ciência, etc). Isso quer dizer que, basicamente, o que 

define o gênero é o autor, o destinatário, o contexto e a expressão do discurso. Esse 

conjunto de elementos definem as “esferas da atividade”, que são constituídas por 

ambientes formais e informais (BAKHTIN, 2011, p. 264).  

Por isso, há variação na comunicação empregada, por exemplo, em uma 

esfera midiática em relação a uma de cunho político. Essas maneiras distintas de 
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estabelecer o diálogo, de falar, de agir, de expressar opinião, são conhecidas por 

Bakhtin como “gêneros do discurso”, que são estáveis até certo ponto (eis a 

“relatividade” presente no conceito), pois vão mudando ao longo do tempo 

(SOBRAL; GIACOMELLI, 2016, p.1084)6. As condições específicas de cada campo 

da atividade humana é exemplificada neste trecho: 

 
Em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às 
condições específicas de dado campo; é a esses gêneros que 
correspondem determinados estilos. Uma determinada função (científica, 
técnica, publicística, oficial, cotidiana) e determinadas condições de 
comunicação discursiva, específicas de cada campo, geram determinados 
gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e 
composicionais relativamente estáveis. (BAKHTIN, 2011, p.266) 

 

Assim, a vontade discursiva do falante que permite que ele reconheça o 

ambiente em que está inserido, analise o contexto, seu destinatário e, portanto, 

antecipe novos enunciados, está diretamente ligada à escolha prévia de um gênero 

de discurso – apenas após definir a gênese do diálogo que pretende estabelecer é 

que ele, então, realiza a comunicação discursiva. Em seguida, a partir dessa 

escolha, o falante adapta o seu discurso à forma de gênero em questão (BAKHTIN, 

2011, p.282). 

Ou seja, comunicamo-nos por gêneros dispersos o tempo todo, sem 

suspeitarmos disso. Essa variação presente na maneira de se comunicar e que 

reflete, sobretudo, nas transformações sociais culminadas por enunciados expressos 

historicamente, está diretamente ligada aos elementos de estabilidade inseridos no 

tecido social de uma cidade, bem como em determinado espaço público. Afinal, 

“falamos apenas através de determinados gêneros do discurso, isto é, todos os 

nossos enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de construção 

do todo”, (BAKHTIN, 2011, p.282).  

Quando mencionado que a capacidade enunciativa está diretamente ligada à 

vida, essa tônica ganha ainda mais ênfase quando Bakhtin (2011, p.282) afirma que 

os gêneros do discurso “[...] são dados quase da mesma forma que nos é dada a 

língua materna, a qual dominamos livremente até começarmos o estudo teórico da 

gramática”. Essa forte relação com a trajetória do sujeito elucida outra concepção 

bakhtiniana, a de que mantemos permanente interação com enunciados dos outros 

                                                
6
 A estabilidade relativa presente nos discursos (e enunciados) será elucidada mais adiante, quando 

analisarmos a relação dialógica presente na história da Praça Presidente Vargas e seu respectivo 
rearranjo. 



58 
 

para que a comunicação discursiva seja concebível. Afinal, uma vez que não há 

ineditismo nos que falamos ou produzimos verbo-visualmente, imaginemos se os 

gêneros do discurso não existissem e as pessoas não os dominassem. Então, para 

usá-los, eles teriam que ser criados pela primeira vez, livremente; e seria assim para 

cada enunciado. Diante dessa condição, para Bakhtin (2011, p.283), “a comunicação 

discursiva seria quase impossível”.  

Então, no nosso dia a dia, moldamos o discurso pelo gênero, o que direciona 

a entonação expressiva que conduz os diálogos. Fica evidente a vasta diversidade 

dos gêneros do discurso que é inserida, sumamente, no cotidiano. Essa inserção 

atende às características de cada local (esfera/ambiente da atividade humana), 

estas que têm aspectos culturais, sociais, políticos, religiosos, etc. Assim, 

verificamos a manifestação por vezes padronizada dos gêneros, assimilada pela 

coletividade, pois a intenção individual do falante aparece, justamente, quando ele 

escolhe determinado gênero e dá o tom à maneira com que expressará a sua 

mensagem (BAKHTIN, 2011, p.283). 

As variações de tratamento e de comportamento, presentes no tecido social, 

atendem, portanto, à alternância do gênero, do ambiente e da situação empregada. 

A posição social e as relações pessoais de reciprocidade entre os participantes da 

comunicação também interferem no diálogo, isso porque “[...] há formas elevadas, 

rigorosamente oficiais e respeitosas desses gêneros, paralelamente a formas 

familiares, e além disso de diversos graus de familiaridade, e formas íntimas (estas 

são diferentes das familiares)”, (BAKHTIN, 2011, p.283-284). 

De acordo com Bakhtin (2011, p.284), quanto mais “oficiais” forem 

considerados os gêneros, maior será o grau de estabilidade e, consequentemente, 

imposição inerentes a eles. Nestes casos, a individualidade do falante, sua ideia 

discurso-emocional, aparece de forma mais enfraquecida, pois a mensagem central 

já foi anteriormente imposta. Fica muito evidente, para o receptor (ouvinte), de que 

outras vozes falam por ele. Contudo, vale observar os elementos que permanecem 

estáveis nesses discursos de cunho oficial. Aqui, substituiremos o termo oficial, por 

“político”. Então, será possível perceber quais as justificativas propostas pelo poder 

público de Pato Branco a cada nova alteração na paisagem física do principal e mais 

antigo espaço público da cidade, a Praça central.  
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Mas, para reconhecer essa relação e identificar elementos estáveis (que 

permanecem e se recriam), é preciso que o ouvinte tenha repertório, tenha 

assimilado experiências anteriores. Isso é possível, pois não existem apenas os 

gêneros padronizados, há aqueles mais livres, presentes no cotidiano e que 

permitem o uso da criatividade na comunicação. Contudo, nessas situações, não 

são criadas novas formas de gêneros, uma vez que “[...] é preciso dominar bem os 

gêneros para empregá-los livremente” (BAKHTIN, 2011, p.284). Ou seja, mesmo nos 

momentos de relação intimista e conversa natural, estamos estabelecendo a relação 

discursiva com enunciados dos outros e com nossas experiências anteriores. Assim, 

os gêneros não são criados pelo indivíduo, são dados a ele no âmbito social – bem 

como pela ação individual sobre a dinâmica da vida coletiva: 

 
[...] Os gêneros do discurso, comparados às formas da língua, são bem 
mais mutáveis, flexíveis e plásticos; entretanto, para o indivíduo falante eles 

têm significado normativo, não são criados por ele, mas dados a ele. Por 

isso um enunciado singular, a despeito de toda a sua individualidade e do 
caráter criativo, de forma alguma pode ser considerado uma combinação 
absolutamente livre de formas da língua, como supõe, por exemplo, 
Saussure (e muitos outros linguistas que o secundam), que contrapõe 
enunciado (la parole) como ato puramente individual ao sistema da língua 
como fenômeno puramente social e obrigatório para o indivíduo. (BAKHTIN, 
2011, p.285) 
 

Ou seja, “podemos identificar os gêneros discursivos por causa dessa relativa 

estabilidade”, (SOBRAL; GIACOMELLI, 2016, p.1085). Outra característica é que, 

“[...] na qualidade de dispositivos relativamente estáveis, os gêneros conservam 

certos aspectos, mas sempre se alteram a cada uso, porque os locutores, 

coenunciadores e contextos se alteram”, (SOBRAL; GIACOMELLI, 2016, p.1088). 

Todo enunciado possui gênero e, também, outros componentes que garantem 

a estabilidade na denominação dos gêneros do discurso. São eles: conteúdo 

temático, estilo e construção composicional. Eles “[...] estão indissoluvelmente 

ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de 

um determinado campo da comunicação”, (BAKHTIN, 2011, p.262). A estabilidade, 

assim como o uso dos gêneros, é determinada pelos campos da atividade humana e 

de utilização da língua, por isso variam de acordo com cada situação – o que 

também ocorre com os demais elementos do enunciado, conforme elucida Bakhtin 

(2011, p.262).  

Esses componentes que formam o enunciado possuem meios linguísticos de 

produção de sentidos, o que ocorre através da relação interlocutiva. Como vimos, 
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até aqui, a definição do destinatário, o endereçamento do discurso e o ambiente 

onde o diálogo será estabelecido (o contexto), são fundamentais para definir o 

gênero e conduzir a entonação expressiva do discurso. As funções oficiais, 

profissionais ou cotidianas, diretamente ligadas às condições da comunicação 

discursiva, variam em cada ambiente e daí resultam “[...] determinados tipos de 

enunciados estilísticos, temáticos e composicionais relativamente estáveis”, 

(BAKHTIN, 2011, p.266).  

Antes de identificar as características desses elementos, vale destacar a forte 

influência que o destinatário estabelece no discurso, o que influencia tanto a 

composição, quanto o estilo do enunciado (BAKHTIN, 2011, p.301). Isso, porque 

toda transmissão oriunda da comunicação, precisa levar em conta a pessoa que 

está recebendo a mensagem. “Essa orientação para uma terceira pessoa é de 

primordial importância: ela reforça a influência das forças sociais organizadas sobre 

o modo de apreensão do discurso”, (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.152). 

O estilo, por sua vez, apresenta a individualidade nos enunciados e nos 

gêneros. Portanto, quando há estilo, há gênero. Sendo assim, para definir o estilo é 

preciso conhecer a natureza do enunciado de forma profunda, pois “sem levar em 

conta a relação do falante com o outro e seus enunciados (presentes e 

antecipáveis), é impossível compreender o gênero ou o estilo do discurso”, 

(BAKHTIN, 2011, p.304). Assim, o estilo possibilita a recriação de sentidos que 

caracteriza o indivíduo no coletivo, pois: 

[...] A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de 
um certo gênero de discurso. Essa escolha é determinada pela 
especificidade de um dado campo da comunicação discursiva, por 
considerações semântico-objetais (temáticas), pela situação concreta da 
comunicação discursiva, pela composição pessoal dos seus participantes, 
etc. A intenção discursiva do falante, com toda a sua individualidade e 
subjetividade, é em seguida aplicada e adaptada ao gênero escolhido, 
constitui-se e desenvolve-se em uma determinada forma de gênero. 
(BAKHTIN, 2011, p.282) 

 
A própria construção composicional (palavras, frases e orações), está 

diretamente ligada aos elementos que constituem o enunciado a partir da interação 

na sociedade. Segundo Sobral e Giacomelli (2016, p.1088), a composição é a 

maneira como o tema é desenvolvido no texto (na mensagem, no enunciado, no 

âmbito social). Assim, o tema como conteúdo do discurso narrativo, está diretamente 

ligado ao que Bakhtin/Volochínov (2014, p.154) denomina, em “Marxismo e filosofia 

da linguagem”, como “discursos de outrem”. Isso porque a existência autônoma da 
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enunciação de outra pessoa conserva importantes aspectos do seu conteúdo mais 

primitivo.  

A conservação desses elementos mantém a estabilidade dos discursos e 

permite, sobretudo, que eles sejam compreendidos pelas pessoas. Afinal, conforme 

reforça Bakhtin/Volochínov (2014, p. 153), “a língua não é o reflexo das hesitações 

subjetivo-psicológicas, mas das relações sociais estáveis dos falantes”. Ou seja, ao 

reconhecer os elementos mantidos e recriados, as características preservadas ao 

longo do tempo ou nos diversos enunciados, de autores distintos, identifico a 

estabilidade e consigo produzir sentido.   

 
A enunciação do narrador, tendo integrado na sua composição uma outra 
enunciação, elabora regras sintáticas, estilísticas e composicionais para 
assimilá-la parcialmente, para associá-la à sua própria unidade sintática, 
estilística e composicional, embora conservando, pelo menos sob uma 
forma rudimentar, a autonomia primitiva do discurso de outrem, sem o que 
ele não poderia ser completamente apreendido. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 
2014, p. 151) 

 
Como os elementos do enunciado estão diretamente interligados, o estilo está 

ligado à forma composicional utilizada para realizar o tema. A unidade temática de 

um gênero, “é aquilo que ele diz e faz usando um texto” (SOBRAL; GIACOMELLI, 

2016, p. 1087). Contudo, o tema da enunciação não é determinado apenas pelas 

formas linguísticas – é justamente aí que imperam os principais questionamentos 

deste estudo, que defende uma análise verbo-visual, como veremos adiante. Assim, 

a composição recebe desde palavras, sons, entonações, ações, ou seja, elementos 

não verbais.  

Nesse sentido, Bakhtin/Volochínov (2014, p. 134), alerta que se esses 

elementos não verbais não forem considerados em seu contexto, não é possível 

compreender a enunciação, pois ignorar tais elementos seria o mesmo que perder 

as “palavras mais importantes” do objeto de análise. Portanto, a concretude do tema 

compreende, sobretudo, o instante histórico que lhe originou. Assim, eis a 

importância em resgatar o contexto histórico, uma vez que: “somente a enunciação 

tomada em toda a sua amplitude concreta, como fenômeno histórico, possui um 

tema. Isto é o que se entende por tema da enunciação”, (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2014, p.134). 

Portanto, o tema configura-se enquanto um “[...] sistema de signos dinâmico e 

complexo, que procura adaptar-se adequadamente às condições de um dado 
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momento da evolução”, (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.134). Justamente por 

isso, na sequência, um importante aspecto da enunciação será apresentado, no que 

se refere à significação na construção ideológica dos discursos.  

Sendo assim, se há variação nas formas que compõem os enunciados, há 

também diversas formas de diálogo. Como vimos até aqui, o diálogo é um dos 

principais componentes da interação verbal. Contudo, Bakhtin/Volochínov (2014, p. 

127), aponta a necessidade de compreender o significado da palavra “diálogo” em 

sua amplitude, não apenas como a conversa em voz alta entre duas pessoas, mas 

envolve toda a comunicação verbal, de qualquer tipo. Afinal, uma vez que a 

comunicação verbal só pode ser compreendida a partir da situação concreta em que 

foi originada, estabelece ligação direta com outros tipos de comunicação. Assim, não 

é possível dissociar a comunicação verbal da comunicação não verbal, pois ambas 

desenvolvem-se no mesmo terreno e estão em constante evolução 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.128). 

Desse vínculo com a situação (contexto), a comunicação verbal/global vem 

acompanhada por atos sociais de caráter não verbal, conforme apresenta 

Bakhtin/Volochínov (2014, p.128). Aqui, podemos identificar diversos aspectos da 

dinâmica da vida cotidiana, como hábitos religiosos, cerimônias, práticas de 

trabalho, etc. Como atos sociais, inclusive, é possível relacionar movimentos de 

resistência e mobilizações que apresentam demandas sociais. Afinal, todos esses 

atos, quando praticados por meio da interação, culminam em transformações de 

ordem social que, por vezes, refletem em importantes momentos da história de 

determinado contexto – como, por exemplo, veremos em relação à Praça Presidente 

Vargas.  

Basta reconhecer que, primeiramente, cada enunciação, até mesmo a mais 

completa de todas, representa apenas uma fração de uma vasta corrente que desde 

que recebeu seu primeiro elo, nunca mais se rompeu – e segue ganhando novos 

elementos. Eis a sua estabilidade, a capacidade de repetir e antecipar enunciados 

anteriores e posteriores. Essa comunicação verbal ininterrupta traz à tona apenas 

um momento do processo de evolução contínuo que pertence a determinado grupo 

social. Dessa concepção, nasce a percepção da “interação concreta” e da “situação 

extralinguística”, que representa não apenas o “aqui e agora”, o imediatismo da 

situação, mas sim o contexto social em sua amplitude. Na medida em que o 
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processo de transformação avança, as relações ganham novas formas, recebem 

outros elementos, assim como diferentes significações (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2014, p.128). 

 Para elucidar essa representação, Bakhtin (2014, p.130) afirma que toda 

situação ou hábito que persistem por certo tempo e, assim, são concebidos por sua 

durabilidade no contexto social enquanto “costumes”, possuem um auditório 

organizado, com um repertório de situações correntes (estáveis, que se repetem). 

Assim, constituem uma fórmula estereotipada que reflete “[...] ideologicamente o 

tipo, a estrutura, os objetivos e a composição social do grupo” (BAKHTIN, 2014, 

p.130). Portanto, as pessoas estabelecem uma relação de interação umas com as 

outras, e com o espaço em que estão inseridas, a partir do meio social – no meio 

onde praticam suas ações, nos espaços que não são meramente transitórios, mas, 

sim, produto da vida cotidiana: 

 
As fórmulas da vida corrente fazem parte do meio social, são elementos da 
festa, dos lazeres, das relações que se travam no hotel, nas fábricas, etc. 
elas coincidem com esse meio, são por ele delimitadas e determinadas em 
todos os aspectos. Assim, encontram-se diferentes formas de construção de 
enunciações nos lugares de produção de trabalho e nos meios de comércio. 
No que se refere às formas da comunicação ideológica no sentido preciso 
do termo – as formas das declarações políticas, atos políticos, leis, 
decretos, manifestos, etc.; e as formas das enunciações poéticas, tratados 
científicos, etc. – todas elas foram objeto de pesquisas especializadas em 
retórica poética. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 130) 

 
No caso do objeto de estudo Praça Presidente Vargas, é possível interpretar 

cada evento de relevância histórica que será analisado neste estudo, como 

enunciado, que possuem gêneros do discurso e elementos de estabilidade, bem 

como de instabilidade. Neste sentido, por analogia, a construção composicional será 

reconhecida nas mudanças dos elementos físicos que compõem a Praça. O 

conteúdo temático é o sentido que a Praça produz para a população e para o poder 

público. Já o estilo, será identificado na maneira como se recria aquilo que se repete 

(obras, elementos físicos, hábitos, eventos sociais). Isso porque a Praça, como 

objeto, ao ser recriado ao longo da história, é produto da estilização constante e 

inacabada.  
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4.2 A PRAÇA PÚBLICA NA PRODUÇÃO IDEOLÓGICA DE SENTIDO 

ENUNCIATIVO  

 

Uma das afirmações mais representativas de Bakhtin refere-se à percepção 

ideológica presente na composição discursiva produzida em sociedade. Segundo 

ele, “[...] tudo o que pode ser ideologicamente significativo tem sua expressão no 

discurso anterior”, (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.153). A partir dessa afirmação, 

fica ainda mais evidente a importância de se reconhecer os traços anteriores, a 

história, em que o ato de apreender a enunciação dos outros, não torna o receptor 

mudo ou incapaz de participar, ativamente, de um diálogo ou de uma ação concreta 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.153-154). 

Em cada indivíduo, o processo de produção ideológica ocorre de dentro para 

fora: inicia no “discurso interior”, que se soma ao “discurso exterior” por meio da 

interação. A atividade mental, por sua vez, a grande responsável por esse processo, 

tem no “fundo perceptivo”, a capacidade de receber e extrair o conteúdo significativo 

da enunciação alheia, compreendê-lo e recriá-lo (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, 

p.153-154). Assim, o meio torna-se praticável, pois, “[...] nas formas pelas quais a 

língua registra as impressões do discurso de outrem e da personalidade do locutor, 

os tipos de comunicação socioideológica em transformação no curso da história 

manifestam-se com um relevo especial”, (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.160).  

Todo produto ideológico possui significado e retrata outra realidade, exterior a si, 

não sendo meramente uma parte material no elo de enunciação; é, no entanto, um 

signo, que reflete e refrata simbolismos que ultrapassam sua natureza física 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.31). A Praça Presidente Vargas, por sua vez, 

pode ser caracterizada como instrumento de produção ideológica, conforme 

elucidaremos a partir de agora. 

 Uma praça enquanto produto da vida urbana, possui caráter superficialmente 

transitório, sem grandes pretensões de causar qualquer mudança na ordem social. 

Afinal, o que mais poderia causar um espaço aparentemente físico, imóvel e 

imutável? Todavia, enquanto signo da prática social, o lugar recebe significações 

que ultrapassam sua forma natural e o distanciam da configuração supostamente 

inerte. Por receber diferentes interpretações ideológicas, acaba sendo, ao longo de 
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sua história, instrumento e objeto de ação por parte da comunidade e do poder 

público.  

Os signos também são objetos naturais, específicos, e, como vimos, todo 
produto natural, tecnológico ou de consumo pode tornar-se signo e adquirir, 
assim, um sentido que ultrapasse suas próprias particularidades. Um signo 
não existe apenas como parte de uma realidade; ele também reflete e 
refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou 
apreendê-la de um ponto de vista específico, etc. Todo signo está sujeito 
aos critérios de avaliação ideológica (isto é, se é verdadeiro, falso, correto, 
justificado, bom, etc.). O domínio do ideológico coincide com o domínio dos 
signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se encontra, 
encontra-se também o ideológico. Tudo que é ideológico possui um valor 
semiótico. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.32-33) 

 

Em sua essência, o instrumento tende apenas a desempenhar sua função 

básica, o que ocorre normalmente, sem que outra significação seja representada. 

Contudo, isso muda quando o instrumento tem seu caráter alterado para signo 

ideológico. Por exemplo, um espaço público criado inicialmente para delimitar o anel 

central de determinada cidade, a partir do momento em que passa a sediar os 

principais eventos daquela localidade, recebendo momentos de tensão política e 

elementos que traduzem a identidade local, como a principal igreja e, até mesmo, 

um palco para acomodar oradores e seus calorosos discursos, assume o papel de 

instrumento da prática cotidiana (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.31-32). 

Assim sendo, ao propor analisar formas da comunicação verbal, é preciso 

considerar que as mesmas são diretamente determinadas por “relações de produção 

e pela estrutura sociopolítica”, que se evidenciam na presença de uma hierarquia 

social, no processo de enunciação e, consequentemente, na interação social. 

Portanto, há uma “[...] organização hierarquizada das relações sociais sobre as 

formas de enunciação”, o que reflete no comportamento social 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 44-45). 

Nesse caso, a intencionalidade do setor público, quando analisada em 

relação à população, denota o caráter social presente nos enunciados construídos 

ao longo da história de uma cidade. Esses enunciados são constituídos por 

concepções ideológicas concebidas no material social, em que grupos de indivíduos 

organizados configuram-se como meio da comunicação ideológica 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.35). Assim, a valoração sobre o objeto varia de 

acordo com a época e atende as demandas dos grupos que estão no poder. Como 

resultado, o corpo social dá significação aos objetivos, neste caso, a Praça, uma vez 

que:  
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A cada época do desenvolvimento da sociedade, encontram-se grupos de 
objetos particulares e limitados que se tornam objeto da atenção do corpo 
social e que, por causa disso, tomam um valor particular. Só este grupo de 
objetos dará origem a signos, tornar-se-á um elemento da comunicação por 
signos. [...] (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.46) 

 

Portanto, se os signos, assim como toda interação dialógica, resultam da vida 

social, o que podemos dizer sobre as ações individuais, de pessoas pertencentes a 

determinados grupos ou a posições sociais que as destacam, possibilitando que elas 

tomem decisões em nome dos demais? Aqui, tomemos como exemplo, agentes 

sociais na figura de lideranças políticas ou comunitárias, que a cada interferência no 

contexto social produzem índices de valores que possuem características 

ideológicas. Assim, por mais que sejam protagonistas da ação, esses atores 

objetivam, sobretudo, o consenso social: “[...] e apenas em nome deste consenso é 

que eles se exteriorizam no material ideológico”, (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, 

p.46). 

Assim como o enunciado concreto construído em sociedade, que possui 

aspectos isolados do indivíduo, mas que reflete o contexto, a compreensão só pode 

manifestar-se através da materialidade semiótica. Nesse caso, o discurso aparece 

não apenas num texto, ou na palavra dita; está, por sua vez, em cada ação que 

possua valoração e, consequentemente, teor ideológico. Isso ocorre, pois, cada 

signo recebe sentido na sua interação com o mundo exterior – onde habitam as 

relações sociais. “O próprio signo e todos os seus efeitos (todas as ações, reações e 

novos signos que ele gera no meio social circundante) aparecem na experiência 

exterior”, (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.33).  

 Considerando que os signos resultam da vida social – encaremos, portanto, a 

Praça Presidente Vargas como um signo –, fica evidente que também influenciam a 

dinâmica social; e vice-versa. Nesse processo, é possível identificar a refração e a 

dialética, entre a sociedade e a produção de significados de que resultam elementos 

que materializam não somente o cotidiano, mas também a história.  

 Para que um signo atribua valor em relação a determinado elemento social, é 

preciso que haja consenso entre os indivíduos socialmente organizados, o que 

ocorre no processo de interação e, consequentemente, de enunciação. As 

condições em que a interação é materializada, o que depende diretamente da 

organização social, determinam as formas do signo. Se houver algum episódio que 

resulte em mudanças na estrutura social, os signos também serão modificados. Tal 
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concepção apontada por Bakhtin/Volochínov (2014, p.45), reforça o fato de que 

vivemos em um processo de contínua transformação, o que acompanha o meio em 

estamos inseridos, sobretudo influencia as ações que desempenhamos nesse meio.  

 Assim, só é possível agir sobre algo ao reconhecê-lo e, portanto, ao 

interpretar o seu significado naquele contexto. Por isso, a relação é contínua entre 

signos anteriores e posteriores, pois a produção ideológica dos signos ocorre a partir 

do processo de interação e dialogismo – vida em sociedade. De acordo com 

Bakhtin/Volochínov (2014, p.34), a consciência individual de cada sujeito forma 

diferentes elos com outras consciências, formando uma corrente ideológica: 

Essa cadeia ideológica estende-se de consciência individual em consciência 
individual, ligando umas às outras. Os signos só emergem, decididamente, 
do processo de interação entre uma consciência individual e uma outra. E a 
própria consciência individual está repleta de signos. A consciência só se 
torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) 
e, consequentemente, somente no processo de interação social. 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.34) 

 

Para haver a construção de sentido, os sujeitos devem inserir seus signos 

particulares (individuais) ao tecido social, pois é na coletividade que os signos são 

interpretados e reconhecidos pela sua significação. Não basta colocar duas 

pessoas, uma diante da outra, e pedir que façam relações semelhantes sobre o 

mesmo símbolo ou objeto de produção social. Para que ocorra esse entendimento e 

ambas partilhem o mesmo significado, é necessário que façam parte do mesmo 

grupo e tenham, ao longo de suas vidas, experiências anteriores comuns, que 

traduzam o que ocorre no agora. Afinal, “[...] a consciência individual é um fato 

socioideológico [...]”, (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.35). Sendo assim, “[...] deve 

ela própria ser explicada a partir do meio ideológico” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2014, p.35). 

 Bakhtin/Volochínov (2014, p.35-36), defende que a consciência não pode ser 

encarada como uma dádiva dada ao indivíduo e, sim, que é uma capacidade 

humana construída por meio da interação social. Assim, a ideologia também, não 

pode derivar da consciência, pois esta “[...] adquire forma e existência nos signos 

criados por um grupo organizado no curso das relações sociais”, 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.36). O autor segue a análise criticando a forma 

como a psicologia contemporânea, o materialismo, o idealismo e o positivismo 

interpretam a formação da consciência, pois valorizam o caráter biológico da 

consciência enquanto derivada da natureza. Ao contrapor essa concepção, 
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Bakhtin/Volochínov (2014) afirma que é possível estudar o caráter ideológico do 

discurso sem que seja preciso recorrer diretamente à psicologia.  

Embora esse não seja o objetivo deste estudo, é de grande valia pontuarmos 

a relação entre a consciência e a comunicação ideológica, pois esta esteve presente 

em diferentes momentos da história da Praça Presidente Vargas. Além disso, se faz 

necessário compreendermos a importância da análise se signos verbo-visuais, que 

norteiam esta pesquisa. Portanto, deve-se considerar que:  

 
A consciência adquire forma e existência nos signos criados por um grupo 
organizado no curso das relações sociais. Os signos são o alimento da 
consciência individual, a matéria de seu desenvolvimento, e ela reflete sua 
lógica e suas leis. A lógica da consciência é a lógica da comunicação 
ideológica, da interação semiótica de um grupo social. Se privarmos a 
consciência de seu conteúdo semiótico e ideológico, não sobra nada. A 
imagem, a palavra, o gesto significante, etc. constituem seu único abrigo. 
Fora desse material, há apenas o simples ato fisiológico, não esclarecido 
pela consciência, desprovido do sentido que os signos lhe conferem. 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.36) 

 

Quando analisamos os elementos existentes em uma praça, por exemplo, nos 

deparamos com a realidade ideológica concebida socialmente, em que o sujeito 

assume papel de inquilino neste contexto repleto de variações simbólicas (culturais, 

econômicas, religiosas) e rico em complexidade. Assim, “a realidade dos fenômenos 

ideológicos é a realidade objetiva dos signos sociais”, (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2014, p. 36).  

A produção discursiva de sentido resulta de fenômenos ideológicos 

pertencentes à consciência individual, sim, mas a materialidade e a compreensão 

desses fenômenos ocorrem na vida em sociedade – na interação, de acordo com o 

princípio da relação dialógica. Quando os fenômenos ideológicos são separados da 

consciência individual, recebem expressões da comunicação social. O signo 

materializa a comunicação (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 36). 

É na linguagem e nas suas diversas formas de expressão, que os fenômenos 

ideológicos da consciência individual relacionam-se à comunicação social. Assim, 

como resultado, surge a materialidade ideológica, o que Bakhtin/Volochínov (2014, 

p.40-41) define como “infraestrutura” (a realidade), referindo-se às transformações 

sociais ocasionadas pelo material semiótico-ideológico. Reitera-se, aqui, a 

importância da interação e do contexto para estabelecer o sentido de determinada 

ação, uma vez que os fenômenos não podem ser considerados isoladamente.  
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Para exemplificar, Bakhtin/Volochínov (2014, p.42) usa como exemplo uma 

obra literária, com o personagem principal retratando muito mais do que mazelas 

pessoais, mas simbolizando determinada época e as consequências econômicas 

daquela esfera social. Na medida em que o enredo avança, não apenas aquele 

personagem, que conduz a trama, é transformado, mas todos os elementos da obra 

são reestruturados, na composição e no estilo.  

Assim, associa-se à ideia de configuração e reconfiguração enquanto inerente 

ao conjunto de elementos que compõem a obra, pois, ela é um todo único e 

orgânico, por isso a reestruturação não ocorre de forma isolada – mesmo que 

aconteça com um único elemento da obra, ocorre no contexto e, consequentemente, 

de alguma forma, atinge os demais componentes.  

É possível perceber essa concepção, também, no processo de formação e 

reformulação de um espaço público urbano, quando a materialidade ideológica que 

influencia constantes transformações físicas, interfere diretamente na dinâmica do 

todo orgânico, não apenas de uma área isolada. Assim, caso a análise atente ao 

fenômeno, isoladamente, o mesmo perderá o valor cognitivo.  

A explicitação de uma relação entre a infraestrutura e um fenômeno isolado 
qualquer, destacado de seu contexto ideológico completo e único, não 
apresenta nenhum valor cognitivo. Antes de mais nada, é impossível 
estabelecer  sentido de uma dada transformação ideológica no contexto da 
ideologia correspondente, considerando que toda esfera ideológica se 
apresenta como um conjunto único e indispensável cujos elementos, sem 
exceção, reagem a uma transformação da infraestrutura. 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.40)  

 

Portanto, é necessário considerar que a realidade determina o signo, 

enquanto este reflete e refrata a realidade. Esta, por sua vez, está em permanente 

transformação. O mesmo vale para a Praça Presidente Vargas, que ao longo da sua 

história foi constituída por relações de interação sócio-verbais, cujo processo de 

concepção de distintas realidades esteve (e está) diretamente ligado à estrutura 

sociopolítica; dele, derivam as mais variadas formas de comunicação verbal, 

presentes em todas as situações da vida em sociedade, seja no trabalho, na 

trivialidade do âmbito familiar, no posicionamento político ou na produção ideológica 

de sentido (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.42).  

Enquanto produto do corpo social, a praça é um ambiente que recebe os atos 

da fala, de toda espécie, bem como as várias formas de criação ideológica, o que 

estão concebidas no dia a dia por meio de conversas casuais, reuniões, eventos 
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sociais, apresentações artísticas, solenidades oficiais, discursos políticos, etc. 

Todavia, a relação verbal, produto da atividade humana, reflete realidades e 

acontecimentos, bem como formas diversas de enunciação e de discursos 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.43). 

 Ao considerar as diversas formas de interação verbo-visual, observa-se que 

as mesmas estão diretamente ligadas às condições de determinada situação ou 

contexto social. Assim, elas reagem e adequam-se às alternâncias, que também são 

concebidas como “flutuações da atmosfera social”. Desse processo surgem 

variações de arranjo e rearranjo do corpo social materializado na palavra (ou na 

ação). Esse deslocamento, num primeiro momento, não é percebido. Com o passar 

do tempo, na medida em que a sociedade assimila as mudanças e cria novos 

significados a partir da nova condição, a alternância ganha expressão nas 

produções ideológicas (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.43). 

Esse processo contínuo de arranjo e rearranjo ocorre na materialidade do 

signo e do enunciado construído socialmente. A realidade o abriga e o constrói, 

passando a ser concebida como “tema do signo”. Para Bakhtin/Volochínov(2014, 

p.46), cada signo possui um tema, que traduz a manifestação verbal (ou verbo-

visual), em que o mesmo foi gerado. Esse tema, ao possuir caráter ideológico:  

[...] possui sempre um índice de valor social. Por certo, todos estes índices 
sociais de valor dos temas ideológicos chegam igualmente à consciência 
individual que, como sabemos, é toda ideologia. Aí eles se tornam, de certa 
forma, índices individuais de valor, na medida em que a consciência 
individual os absorve como sendo seus, mas sua fonte não se encontra na 
consciência individual. O índice de valor é por natureza interindividual. 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 46) 

 
 

Conforme Bakhtin (2011, p.299), o enunciado configura-se enquanto um “[...] 

fenômeno muito complexo e multiplanar”, estabelecendo um elo na cadeia da 

comunicação discursiva, mantendo a relação com outros enunciados. Tais relações 

não são observadas, na essência, apenas no plano verbalizado. Para compreendê-

las é preciso analisar e reconhecer o “plano semântico-objetal”, ou seja, a produção 

ideológica de sentido presente em cada ato, em cada enunciado que estiver na 

condição de objeto da ação.  

Quando mencionarmos as intervenções físicas realizadas na Praça 

Presidente Vargas ao longo da sua história, observando quais elementos foram 

transformados e quais tiveram aspectos preservados, além do fenômeno da 



71 
 

refração, em que se manifesta o arranjo e o rearranjo construídos socialmente por 

meio de uma luta contínua de classes e interesses em relação à utilização e 

significação do espaço público, será possível elucidar a ligação entre o tema e a 

forma do signo ideológico – eis o momento em que a realidade e a ideologia 

fundem-se, sendo perceptíveis a partir da materialidade.  

Por ora, é preciso pontuar que o tema e a forma do signo ideológico de um 

mesmo enunciado, estão diretamente ligados entre si, uma vez que ambos são 

concebidos por meio das mesmas condições sociais. Um novo elemento, quando 

inserido na realidade social, torna-se pertinente àquele contexto somente quando se 

relaciona a forças da comunicação discursiva ideológica (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 

2014, p.47). Portanto, intervenções artísticas, religiosas e cognitivas possuem 

extrema relevância no processo de formação do espaço público urbano, pois não 

apenas o preenchem com concreto, vidro e metal, mas carregam a identidade 

daquele grupo social e traduzem, em determinado espaço-tempo, características 

que refletem necessidades e anseios ambivalentes. Por vezes, ainda, traduzem o 

duelo existente entre a mudança e o desejo de permanecer. Assim sendo, a Praça 

recebe caráter de signo construído por diversas interações discursivas e ideológicas, 

concebidas ao longo da sua história.  

Ao chegarmos até aqui, nos deparamos com o espaço público dando lugar a 

uma esfera social composta por lutas, enquanto objeto de disputa que reflete e 

refrata interesses sociais distintos. Afinal, a população age sobre o objeto, este que, 

por sua vez, é um produto social – um signo ideológico. Qual seria, então, o fator 

condicionante que, entre uma situação e outra, determina a refração do ser 

(comunidade/população) no signo carregado de elementos que demonstram o 

caráter ideológico de determinado grupo, em determinado tempo-espaço? De 

acordo com Bakhtin/Volochínov (2014, p.47), a luta de classes, ou seja, os 

interesses sociais, quando limitados à pluralidade de uma mesma comunidade, 

chocam-se e estabelecem um confronto de interesses que, por ser frequente, 

possibilita que estes momentos de tensão tenham estabilidade enunciativa e 

transformem o signo em uma verdadeira arena.  

 
[...] em todo signo ideológico confrontam-se índices de valor contraditórios. 
O signo se torna a arena onde se desenvolve a luta de classes. Esta 
plurivalência social do signo ideológico é um traço da maior importância. Na 
verdade, é este entrecruzamento dos índices de valor que torna o signo vivo 
e móvel, capaz de evoluir. [...] (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 47) 
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A expressão social presente na história da Praça Presidente Vargas enquanto 

objeto e instrumento da ação da população e do poder público, compõe um 

movimento contínuo de dentro para fora, que repete e refrata, mantendo, assim, 

constante diálogo entre passado e futuro. Dessa forma, o papel que o espaço 

público exerce em cada ator social, reflete a dinâmica relacional da comunidade. 

Forma-se então um ciclo entre as experiências dessas duas esferas sociais, a 

população e o poder público, ambas responsáveis pela transformação (e 

reformulação) do espaço público enquanto objeto.   

Toda expressão – e aqui podemos encarar o termo “expressão” como ação 

ou evento de ordem social – possui conteúdo e objetivação. O conteúdo é anterior à 

expressão, que seria a materialidade do ato, da vontade de exprimir uma vontade, 

um sentimento, uma ideologia. Esse conteúdo, que é interior, está em constante 

processo de transformação. Assim, há “[...] um certo dualismo entre o que é interior 

e o que é exterior, com primazia explícita do conteúdo interior, já que todo ato de 

objetivação (expressão) procede do interior para o exterior. [...]”,  

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.115). Portanto, a expressão nada mais é do que 

a enunciação inserida no cotidiano social.  

Assim, o ato de exteriorizar (de dentro para fora) pode ser concebido como a 

materialização da consciência ideológica – do cidadão, do gestor público. Quando o 

conteúdo da expressão (do objetivo) muda de aspecto ao exteriorizar-se, encontra 

um contexto material que possui regras próprias. Para dominar o material, é preciso 

transformá-lo em meio obediente da expressão. Ou seja, para submeter o material a 

mudanças, o conteúdo da atividade verbal muda de natureza e estabelece novos 

compromissos (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.115-116).  

O que vimos até aqui da definição de expressão, por meio da ótica de 

Bakhtin/Volochínov (2014), aparecerá de forma mais clara no capítulo em que 

traremos as análises do presente estudo. Por ora, é preciso reconhecer que toda 

ação, especialmente aquelas que impõem mudanças estruturais em determinado 

espaço dito como público, de livre acesso a todos, passa por um processo de 

exteriorização que altera e, por vezes, maquia a sua gênese. Essas ações possuem 

valoração não apenas no instante em que são produzidas, mas avançam a 

perspectiva de espaço-tempo e permanecem no futuro, sendo constantemente 

repetidas e recriadas, conforme aponta a teoria da análise dialógica do discurso.  
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Para abordar a relação entre espaço e tempo, Bakhtin foi buscar a definição 

do conceito de “cronotopos” na matemática e na física, especialmente na teoria da 

relatividade do alemão Albert Einstein. Enquanto forma e conteúdo, o termo une 

espaço e tempo em um todo concreto, ou seja, reforça a concepção de que ambos 

são indissolúveis. Por exemplo, quando uma história ou um momento importante 

ocorrem em determinado lugar, uma estrada, uma igreja, um parque, quando esse 

momento for recontado, revisitado pela consciência repleta de lembranças, a 

situação, a temporalidade e o lugar estarão juntos (AMORIM, 2014, p.102).  

Conforme aponta Marilia Amorim (2014, p. 103), o tempo articula-se com o 

espaço e, dessa união, forma uma unidade – que podemos, aqui, encarar também 

como unidade enunciativa. Na criação e na recriação, o movimento e a 

transformação integram, portanto, a dimensão do tempo – este que “[...] traz consigo 

uma concepção de homem e, assim, a cada nova temporalidade, corresponde um 

novo homem”. Amorim (2014, p.103), referindo-se aos estudos de Bakhtin, 

evidencia, portanto, a representatividade do contexto social e mostra a 

complexidade presente na natureza da atividade humana, pois esta varia de acordo 

com o ambiente em que está inserida e representa. Afinal, o tempo habita o “campo 

das transformações e dos acontecimentos” (AMORIM, 2014, p, 103), o que também 

acompanha a história.  

Esse campo, onde o tempo anterior e posterior dialogam, pode ser, 

perfeitamente, encarado como a Praça Presidente Vargas, uma vez que o tempo é 

produzido por meio da coletividade e, portanto, é produto do dialogismo. Isso fica 

ainda mais evidente, em Bakhtin, no livro “A cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento”, quando o autor menciona a praça pública como espaço acolhedor 

da cultura popular, conforme exemplifica Amorim (2014, p. 03, grifo nosso): 

Diferentemente da literatura que trata do indivíduo e em que se encontram 
múltiplos tempos correspondentes aos diferentes indivíduos e às diferentes 
esferas de suas atividades, na cultura popular e no carnaval, o tempo é 
coletivo. Ou seja, o sujeito da cultura popular é o sujeito coletivo. Seu 
espaço é a praça pública, espaço de todos. O coletivo remete aqui a ideia 
de uma sociedade sem classes, em que todos compartilham do trabalho e, 
por conseguinte, compartilham do tempo. Tempo compartilhado, porque 
suposto como anterior e posterior à sociedade de classes. 

 

Embora se refira a aspectos da Idade Média, a concepção de praça pública 

apresentada por Bakhtin (2013, p.133) contempla uma visão de lugar que recebe e 

incentiva a propagação da cultura popular, onde todos que nele estiverem, 



74 
 

especialmente em dias festivos, estão munidos de liberdade para expressar suas 

ideias, convicções e ideologias, estabelecendo uma relação de proximidade que 

rompe com qualquer ordem hierárquica ou de caráter oficial; a comunicação que 

predominava na praça festiva, aquela que recebia a arte de rua, a mesma que 

estava aberta ao riso despretensioso, é a mesma que impera no âmbito familiar.  

Esse espaço transcende, inclusive, barreiras de classes dominantes e, nos 

dias festivos, “o vocabulário da praça pública se insinuava por toda parte, em maior 

ou menor medida, inclusive na igreja [...]”, (BAKHTIN, 2013, p.133). Assim, na 

medida em que mostra que a praça possibilita momentos em que as barreiras 

hierárquicas caem por terra, Bakhtin (2013, p.133) mostra que tal relação possibilita 

a formação de grupos sociais ligados pela proximidade estabelecida pelo tom 

familiar e pela franqueza que predomina nas relações estabelecidas no âmbito do 

espaço público.  

A concepção de temporalidade apresentada no conceito de cronotopo 

vivencia um constante processo de ressignificação, pois este refere-se à produção 

da história em determinado lugar coletivo. Nessa espécie de matriz espaço-

temporal, diversas histórias são escritas e revisitadas, integrando um todo que é 

fruto da coletividade. Ao interpretar o homem não mais como um corpo individual, 

mas como sujeito público, considera-se, sobretudo, a esfera social, que pertence a 

um tempo que é coletivo e partilhado por aqueles que compõem esferas comuns da 

atividade humana (AMORIM, 2014, p. 105-106).  

As transformações temporais desse lugar que, por sua vez, são incessantes, 

resultam da interação e do diálogo estabelecido entre os sujeitos públicos e, 

portanto, não são concebidas de forma harmônica – como já vimos na definição de 

dialogismo – e, muito embora sejam materializadas em arenas, por meio de 

conflituosas relações, promovem um profundo entendimento sobre a vida daquele 

contexto espaço-temporal (AMORIM, 2014, p.107). 

Esse tempo compartilhado, porém, se distingue também do tempo mítico, o 
qual se volta para um passado que é sempre o mesmo. Aqui o tempo 
integra o passado e o futuro mais longínquos, para ressignificá-los a cada 
vez. Tempo de transformações incessantes e inevitáveis, em que as 
gerações desempenham um papel fundamental de transmissão e de 
superação. Tempo que se define como grande temporalidade, pois projeta a 
humanidade e o mundo para um além do contexto conhecido e 
representado. As hierarquias e os poderes estabelecidos são contingentes e 
serão transformados. Esse tempo é maior do que todos porque é utópico da 
abertura de novas possibilidades. Renovação dos sentidos do passado e 
criação de sentidos futuros. Aqui, o sentido não morre, já que se inscreve 
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em um espaço-tempo de permanente abertura às transformações. Como a 
terra da semeadura e da colheita, o espaço da praça pública acolhe tanto os 
ciclos cósmicos quanto as sucessões históricas. Aqui, a morte é o que 
engendra a vida e a vida é o que vai morrer. O corpo não é o corpo 
individual e biográfico, mas é a carne do mundo. Aqui, os ideais e os valores 
não pertencem a um mundo abstrato, mas se materializam e tomam forma 
nos elementos da vida. [...] (AMORIM, 2014, p.103-104) 

 
Portanto, o presente estudo, ao propor analisar materiais verbo-visuais 

resultantes de discursos e da cultura local, buscando identificar o cronotopo dessas 

produções discursivas, poderá estabelecer eventuais nuances sobre o homem social 

que, ao longo da história, produziu sentido e atuou na transformação física e 

simbólica da Praça Presidente Vargas, assim como atuou no processo de 

desenvolvimento urbano de Pato Branco (AMORIM, 2014, p.106). 

A relação entre tempo e espaço, ambiente e história, é apresentada por 

Bakhtin (2011) em “Estética da criação verbal”, a partir da análise da obra Goethe. 

Para ele, essa proximidade é indissolúvel, cuja interpretação ocorre quando o 

ambiente liberta-se do caráter abstrato, deixando de ser indefinido, o que configura-

se na concretude entre o ambiente e o fato histórico inserido no processo de 

interação (BAKHTIN, 2011, p. 254). Assim sendo:  

O ambiente se tornou parte insubstituível do mundo geográfica e 
historicamente definido, desse mesmo mundo plenamente real e 
essencialmente visível da história humana, e o acontecimento se tornou um 
momento essencial e intransferível no tempo dessa história humana 
definida, que se realiza exclusivamente nesse mundo humano 
historicamente definido. Como resultado desse processo de concretização 
mútua e interpretação, o mundo e a história não ficaram mais pobres nem 
menores; ao contrário, eles se condensaram, se solidificaram e se 
completaram com as possibilidades criadoras da formação real infinita e do 
desenvolvimento. [...] (BAKHTIN, 2011, p.254) 

 

Na medida em que as discussões propostas por este estudo avançarem, 

mostraremos que a Praça Presidente Vargas, enquanto objeto da ação da 

sociedade pato-branquense, é resultado de um processo que, ao longo da história, 

sofreu (e ainda sofre) constante migração – de interesses, de fluxo relacional, de 

pessoas. Quando apropriado pelo poder público, o local influencia as pessoas e a 

vida cotidiana a partir da sua dinâmica. Então, o espaço urbano é lançado à 

população, como instrumento de ação sobre as pessoas. Mas, quem conduz essa 

ação? Qual é o propósito dela? Para responder essas questões, além de uma 

profunda análise histórica, é necessário compreender que esse instrumento/objeto é 
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um enunciado da vida social de uma cidade, traduzido no processo de arranjo e 

rearranjo concebido desde o primeiro instante da sua concepção. 
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5 A CAPACIDADE HUMANA DE CRIAR E RESSIGNIFICAR  

5.1 O PAPEL DA TÉCNICA NO PROCESSO DE RESSIGNIFICAÇÃO  

  

 

Se hoje vivemos em uma sociedade onde a interpretação sobre “o que é arte” 

e suas variadas formas de significação, bem como a sua ressignificação popular, 

ocorrem de forma ampla e coletiva, é porque passamos por um processo de 

reprodutividade técnica que culminou na reprodução da arte em grande escala, 

oferecendo a esta um caráter mais democrático, distante dos interesses 

essencialmente religiosos e elitistas, como ocorreu da Idade Média até meados do 

século XIX.  

Foi em virtude da evolução entre xilografia e litografia – quando deixamos de 

escrever e desenhar apenas em peças de alto relevo, como a madeira e aderimos, 

finalmente, ao papel – que começamos a ter acesso, de forma mais popular, a 

manifestações artísticas (BENJAMIN, 1994, p.166). O que antes era apreciado 

apenas em galerias ou salões de arte privados, passou a ser reproduzido com 

rapidez. Isso porque a vida cotidiana passou a ser retratada pelas artes gráficas, 

ganhando a mesma notoriedade do que era divulgado nos jornais impressos. Em 

seguida, com a chegada da fotografia, a imagem passou a ser reproduzida quase 

que no mesmo nível da palavra oral (BENJAMIN, 1994, p.167). 

A partir disso, vimos que a inserção de uma escultura em praça pública, por 

exemplo, resulta do processo de apropriação e transformação técnica, que 

oportunizou que manifestações artísticas chegassem, também, aos espaços 

públicos. Contudo, esse caráter democrático da arte, que passa a ser interpretada 

pelos mais variados atores sociais, também atinge esferas de poder, em que 

podemos observar o debate sobre a autenticidade e a essência da obra.  

Benjamin (1994, p.170), aponta que nas sociedades tradicionais, cultuava-se 

a unicidade, ou seja, a “aura” da obra, que por ser única não deveria ser 

reproduzida. Dessa forma, a arte estava diretamente ligada à noção de ritual 

religioso e à política, como forma de dominação social – afinal, política e religião 

dominavam a produção artística. Além do teor religioso, a arte cultuava o “belo” – o 

que era reconhecido como belo, ideal e simbolizava o padrão social mais adequado 
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(BENJAMIN, 1994, p. 171). Eis, portanto, a arte como forma de dominação, o que se 

aproxima da visão de Clifford Geertz (1978, p.57), que será apresentada adiante.  

Contudo, a partir da reprodução oportunizada pela transformação da técnica, 

a arte permanece com o teor político, mas adquire viés social e coletivo. Afinal, “[...] 

com a reprodutividade técnica, a obra de arte se emancipa, pela primeira vez na 

história, de sua existência parasitária, destacando-se do ritual”, (BENJAMIN, 1994, 

p.171). Ou seja, o fenômeno não é mais único, passa a ser reproduzido pelo coletivo 

e, sobretudo, ressignificado.  

Assim, a transformação da técnica trouxe debates sobre a autenticidade e 

finalidade da arte, poiso protagonista não é mais o “o olhar humano” sobre o ato 

criador do artista, mas sim, as inúmeras possibilidades de interpretação e 

ressignificação que a obra pode adquirir a partir do momento em que sua essência é 

reproduzida e introduzida no contexto social (BENJAMIN, 1994, p.167-168).  

Eis, portanto, o processo de configuração e reconfiguração do espaço público 

que estamos apresentando neste estudo, que resulta do movimento e da 

capacidade humana de modificar o ambiente – o que também acompanha a relação 

que o homem estabelece entre o mundo físico e social, enquanto agente 

transformador da realidade material.  

Assim, a ação humana, fruto do dialogismo e da interação, criou e aprimorou 

um sistema de técnicas complexo que, além de atender a demandas específicas, 

acabou caracterizando épocas e momentos da história, uma vez que estes se 

distinguem pelas “formas de fazer”, isto é, pelas técnicas (SANTOS, 2008, p.141). 

Afinal, não estamos falando apenas de formas de produzir energia, bens ou 

serviços; referimo-nos ao comportamento e ao relacionamento entre os homens, 

bem como às ações que alteram o contexto social, econômico e político em que os 

mesmos estão inseridos – às formas de discurso e interlocução (SANTOS, 2008, 

p.141). Dessa forma, o lugar – enquanto espaço praticável, geográfico e urbano – é 

composto pela operação simultânea de várias técnicas, conforme aponta Milton 

Santos:  

Essas técnicas particulares, essas “técnicas industriais”, são manejadas por 
grupos sociais portadores de técnicas socioculturais diversas e se dão 
sobre um território que, ele próprio, em sua constituição material, é diverso, 
do ponto de vista técnico. São todas essas técnicas, incluindo as técnicas 
da vida, que nos dão a estrutura de um lugar. (SANTOS, 2008, p.48) 

 



79 
 

Portanto, a história do lugar está ligada à história da técnica – há uma 

realidade histórica estabelecida a partir de uma bricolagem entre as técnicas da 

vida, de produção e que compõem os homens fazedores (e transformadores) de 

paisagens, nesse movimento contínuo que orienta a vida em sociedade e o homem 

enquanto agente e ser social, a partir da sua capacidade criadora. Esse movimento 

é resultado da interação e do dialogismo – é ele que condiciona as transformações.  

A seguir, veremos a perspectiva apresentada por Cecília Almeida Salles 

(2006), que nos convida a olhar para o objeto da ação humana, em sua 

materialidade e simbolismo, enquanto produto inacabado e que, justamente por 

estar em permanente construção, está sujeito às ressignificações geradas pela vida 

em sociedade – graças ao sujeito individual que atua na coletividade.    

 

 

5.2 A CRIAÇÃO COMO UM GESTO INACABADO DA AÇÃO HUMANA  

 

 

 Olhar para o processo de configuração e reconfiguração do espaço público e 

reconhecer que, nesse caminho feito por experiências e histórias de vida, há 

diferentes significações, é se deparar com a perspectiva da materialidade gerada 

pela ação humana enquanto “gesto inacabado”, abordada pela brasileira Cecília 

Almeida Salles. A autora volta-se ao debate sobre as redes de criação e conexões 

sócio-culturais que configuram a concepção e a execução artística – o que também 

pode ser associado a outros objetos de análise, pois as percepções lançadas por ela 

acompanham a perspectiva dialógica de Bakhtin, como veremos a seguir.  

 Salles (2006, p.20-21), mostra-nos que a criação, enquanto capacidade 

inerente ao homem, compõe o movimento que impulsiona significativas e 

permanentes transformações no tecido social, que está em constante construção, 

pois, por resultar da interação desencadeada pelos sujeitos, jamais estará acabado, 

uma vez que a completude é inatingível. Esse é um percurso de permanente 

mobilidade, pois o inacabamento é intrínseco a todos os processos (SALLES, 2006, 

p.20).  

 Essa perspectiva aparece tanto na construção do objeto – bem como da obra 

de arte – assim como se manifesta no processo de ressignificação, o envolve ao 

longo da sua história, em diferentes momentos. Isso porque a construção está 



80 
 

imersa na continuidade e na incompletude, em que “[...] há sempre uma diferença 

entre aquilo que se concretiza e o projeto do artista que está por ser realizado. [...] 

onde há qualquer possibilidade de variação contínua, muda ao longo do tempo”, 

(SALLES, 2006, p.20). 

 Outro aspecto inerente à incompletude é o seu caráter de inter-relação com 

os outros, fazendo-nos refletir sobre o processo de criação enquanto resultado de 

um ciclo formado por infinitas interações dialógicas. Estamos, portanto, referindo-nos 

ao campo relacional, onde os componentes não podem ser isolados em suas 

particularidades, uma vez que a complexidade do sistema relacional é constituída 

pela contextualização (SALLES, 2006, p.22), do espaço e do tempo, bem como 

pelas suas variações.  

Basta reconhecer que, primeiramente, cada enunciação, até mesmo a mais 

completa de todas, representa apenas uma fração de uma vasta corrente que, 

desde que recebeu seu primeiro elo, nunca mais se rompeu e segue ganhando 

novos elementos. Eis a sua estabilidade, a capacidade de repetir e antecipar 

enunciados anteriores e posteriores.  

É como se estivéssemos imersos em um ciclo que não é inerte, pois não 

somos meros repetidores, pois também criamos novas experiências por meio da 

nossa vontade enquanto falante (autor), bem como inserimos nossa ação à 

coletividade (BAKHTIN, 2011, p.294-295). Portanto: 

Nosso discurso, isto é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras 
criadas), é pleno de palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou 
de assimilabilidade, de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. 
Essas palavras dos outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom 
valorativo que assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos. (BAKHTIN, 
2011, p.294-295)  

  

Nesse sentido, Salles (2006, p.22) apresenta o conceito de “redes de 

criação”. Para a autora, as conexões simbólicas podem ser responsáveis pela 

inventividade, processo em que “[...] essas interações da rede se dão por contato, 

contágio mútuo ou aliança, crescendo por todos os lados e em todas as direções [...] 

ativada por elementos exteriores e interiores ao sistema em construção [...]”, 

(SALLES, 2006, p.25). Aqui, observamos esse elo enquanto produto do dialogismo, 

que demonstra o potencial criador humano e que está ligado à relação entre 

pensamento (ideologia, simbolismo) e linguagem.  
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A relação entre dialogismo e interação estabelece um diálogo entre as 

percepções apresentadas por Mikhail Bakhtin e Cecilia Almeida Salles, mostrando 

que a teoria da análise dialógica do discurso pode ser aplicada, justamente, para 

reconhecer a dinâmica relacional e o movimento criador que, a partir da experiência 

social, transforma e modifica realidades – bem como espaços físicos, por meio da 

forte carga de conexões simbólicas.  

Assim, a interatividade atua no desenvolvimento humano e social, uma vez 

que é “[...] uma das propriedades da rede indispensável para falarmos dos modos de 

desenvolvimento de um pensamento em criação”, (SALLES, 2006, p.26). Neste 

estudo, portanto, encaramos a criação (e a recriação) como o movimento norteador 

que desencadeia mudanças. Afinal, conforme orienta Salles (2006):  

Devemos aprender a lidar com a criação na perspectiva temporal onde tudo 
se dá na continuidade, ao longo do tempo – no universo do inacabamento. 
Para tal, precisamos estar alerta à sua inserção na história e na cultura, 
compreender sua relação com o futuro e lidar com a impossibilidade de se 
definir início e fim, entre tantas outras questões. A continuidade não é cega, 
mas tem tendências, que enfrentam a intervenção de acasos.  (SALLES, 
2006, p.37)  

 

Portanto, neste estudo, mostramos o espaço público enquanto espaço social 

que mantém a continuidade do processo de reformulação, devido ao caráter 

inacabado que caracteriza os objetos que são construídos pela interação. Enquanto 

fruto do ato criador, em constante movimento, a Praça permanecerá recebendo 

novas formulações, pois está envolvida em uma natureza de buscas e de 

descobertas (SALLES, 2006, p.37). 

 

 

5.2.1 A NATUREZA DA CRIAÇÃO E A TECNOLOGIA DOS SÍMBOLOS   

 

 

A otimização dos processos de produção, oportunizada pela transformação 

da técnica, culminou em uma nova dinâmica relacional, uma vez que a tecnologia 

também acompanha necessidades da sociedade, por resultar de um processo de 

criação e recriação, ou seja, de configuração e reconfiguração.  

 O homem é um ser criador, por isso também pode ser encarado como um 

“ser tecnológico”. Afinal, conforme afirma Álvaro Vieira Pinto (2005, p.69), “a criação 
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tecnológica de qualquer fase histórica influiu sobre o comportamento dos homens 

[...]”, acompanhando as “[...] profundas modificações nos hábitos sociais, nas formas 

de convivência e comunicação e nas respectivas maneiras de pensar”, (PINTO, 

2005, p.70).  

 Dessa forma, cria-se uma “nova natureza”, a partir da produção gerada pelo 

homem, que modifica o ambiente a partir das suas práticas e demandas, fazendo 

desse processo, de contínuo movimento, uma condição natural (PINTO, 2005, p.37). 

Tal dinâmica também é observada na configuração do espaço público urbano, uma 

vez que “o homem é um ser destinado a viver necessariamente na natureza. 

Apenas, o que se entende por “natureza” em cada fase histórica corresponde a uma 

realidade diferente”, (PINTO, 2005, p.37). Nesse sentido, a realidade dessa “nova 

natureza”, transita pela ciência e pela arte, pois :  

[...] o mundo deixa de ser simplesmente o ambiente rústico espontâneo 
e se converte no ambiente urbano, na casa povoada de produtos de arte, 
e na época atual, de aparelhos que põem as forças naturais a serviço 
do homem. O homem é um ser destinado a viver necessariamente da 
natureza. [...] agora que o civilizado consegue cercear-se de produtos 
fabricados pela arte e pela ciência, serão estes que formarão para ele a 
nova natureza. (PINTO, 2005, p. 37, grifos nossos) 

 

Sendo assim, o ato de criar e (re)produzir está ligado ao desenvolvimento 

tecnológico, pois “os homens nada criam, nada inventam nem fabricam que não seja 

expressão de suas necessidades, tendo de resolver as contradições com a 

realidade”, (PINTO, 2005, p. 49). Portanto, é necessário reconhecer que, da mesma 

forma que as demandas são alteradas de acordo com o contexto, “o novo de hoje” 

será diferente nos mais variados momentos históricos (PINTO, 2005, p. 51).  

O caráter transformador inerente à ação humana, conforme aponta Pinto 

(2005, p.54-55), ocorre pelo fato de que o homem projeta o seu ser na busca por 

modificar a realidade material, gerando novas condições de vida e estabelecendo 

variações produtivas com substâncias da natureza. Essa reação modificadora dos 

atores sociais em relação à realidade que os cerca é permanente e, sobretudo, 

reveladora de formas de apropriação e forças de poder, justamente porque há um 

embate contínuo entre o mundo físico e o mundo social (PINTO, 2005, p.54-55). 

Alterar essas realidades significa criar novos mundos e se distanciar dos contextos 

anteriores. 
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5.3 A NATUREZA HUMANA EM MOVIMENTO  

 

 

A natureza humana não é uniforme. Ao propor estudar a materialidade 

resultante da experiência humana, como é o caso deste artigo, é preciso reconhecer 

que as sociedades estão em constante movimento, o que também acompanha a 

ampla variedade de crenças, valores, raças, costumes e instituições que compõem a 

diversidade inerente às esferas da atividade humana.  

Tal perspectiva foi inserida à Ciência pelo Iluminismo, que passou a galgar 

uma nova concepção sobre “homem e cultura”. Contudo, ao mesmo tempo em que a 

complexidade inerente à natureza, que caracteriza a existência humana, passou a 

ser reconhecida, deu espaço para uma visão progressista e “enormemente menos 

clara” diante da diversidade sócio-cultural, conforme defende Clifford Geertz (1978, 

p.46).   

Geertz (1978, p.55) evidencia a importância de romper os padrões definidos 

pela modelagem cultural que tenta instituir traços comuns entre sociedades e 

culturas distintas, sem respeitar as características, os costumes e a história local. 

Para o autor, tal postura é preconceituosa e excludente, uma vez que: 

[...] a noção de que a essência do que significa ser humano é revelada mais 
claramente nesses aspectos da cultura humana que são universais do que 
naqueles que são típicos deste ou daquele povo, é um preconceito que não 
somos obrigados a compartilhar. (GEERTZ, 1978, p.55) 

 

Assim, “[...] a antropologia tem tentado encontrar seu caminho para um 

conceito mais viável sobre o homem, no qual a cultura e a variabilidade cultural 

possam ser mais levadas em conta do que concebidas como capricho ou 

preconceito [...]”, (GEERTZ, 1978, p.48). Portanto, conforme Geertz (1978, p.56-57), 

a cultura não deve ser vista por padrões concretos de comportamento (costumes), 

mas como resultado de mecanismos de controle (instituições) que governam esse 

comportamento, em que o homem, enquanto animal que é, se baseia nesses 

mecanismos de controle para ordenar o seu comportamento. 

 Ou seja, ao abordamos a reconfiguração e o processo de apropriação do 

espaço público a partir de elementos materiais e simbólicos, estamos falando de 

fontes simbólicas de dominação (e ordenação). Nesse sentido, Geertz (1978, p.57) 

lança a perspectiva da cultura como “mecanismo de controle”, em que “[...] o 
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pensamento humano é basicamente tanto social como público – que seu ambiente 

natural é o pátio familiar, o mercado e a praça da cidade”. Além de receber a cultura 

local, o espaço público também contribui para a formação da mesma.  

Nesse sentido, Bakhtin (2011, p.275) defende que os ambientes em que 

agimos socialmente são constituídos por esferas da atividade humana, até mesmo 

nos ambientes mais intimistas, pois a valoração e os gêneros do discurso resultam 

do contexto e atendem ao destinatário a quem o enunciado, enquanto ação humana, 

é endereçado. Portanto, os papéis sociais dos interlocutores e a posição que os 

mesmos estabelecem em relação aos outros, bem como nas esferas da atividade 

humana, resultam das “[...] diversas funções da linguagem e das diferentes 

condições e situações de comunicação”, (BAKHTIN, 2011, p.275).  

Bourdieu (2011, p.08), por sua vez, apresenta a perspectiva das classes 

sociais e suas frações, cuja imposição para definição das características do mundo 

social, ocorre de acordo com grupos e interesses, compondo, assim, uma luta 

simbólica que influencia as tomadas de decisões e reproduz o campo das posições 

sociais. Esses conflitos simbólicos podem, sobretudo, interferir na vida cotidiana, 

uma vez que a realidade social, embora seja construída coletivamente, por vezes 

acaba sendo imposta por estruturas de poder, afinal, há sempre uma classe 

dominante (BOURDIEU, 2011, p.08).  

O campo de produção ideológica e o campo das classes sociais estão 

diretamente ligados (BOURDIEU, 2011, p.09). Contudo, é preciso reconhecer as 

formas de dominação que instituem o “poder simbólico”, classificado por Bourdieu 

(2011, p. 11) enquanto “[...] poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver 

e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão de mundo e, deste modo, a ação 

sobre o mundo [...]”. Todavia, esse “poder quase mágico”, ao ser considerado 

legítimo, pelos grupos dominados, “[...] permite obter o equivalente daquilo que é 

obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito de mobilização, só se 

exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário”, (BOURDIEU, 2011, 

p.11).  

Considerando que os padrões culturais e comportamentais também resultam 

de estruturas de poder, conforme argumentado por Bakhtin (2011) e Bourdieu 

(2011), Geertz (1978, p.58), no entanto, observa que se não fosse conduzido por 

esses padrões, que se configuram como “sistemas organizados de símbolos 
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significantes”, o comportamento humano “[...] seria virtualmente ingovernável, um 

simples caos de atos sem sentido e de explosões emocionais, e sua experiência não 

teria praticamente qualquer forma”, (GEERTZ, 1978, p.58). Eis, portanto, mais um 

atenuante do movimento de transformação que norteia a existência humana, uma 

vez que o homem, guiado pela sua vocação criadora, transforma o ambiente onde 

vive, na medida em que também é transformado por ele.  

 

 

5.4 O PAPEL DO AGENTE SOCIAL NA TRANSFORMAÇÃO CONTÍNUA DA VIDA 

URBANA  

 

 

Na relação dialógica, o sujeito não é mero reflexo da ação social ou da 

organização do espaço físico, pois é atuante, protagonista do processo de formação 

social e da construção histórica. Sendo assim, o local também é reinventado pela 

comunidade, que o recebe e, a partir das suas experiências estabelecidas nesse 

espaço, constrói diferentes representações simbólicas. Eis, portanto, outro fator 

importante dessa arena onde a população dialoga com o poder público: a atuação 

dos agentes/sujeitos sociais. 

 Tal concepção pode ser analisada a partir de Bourdieu (1996, p.24), que 

apresenta a função do agente social, que pode atuar de forma singular ou 

juntamente com um grupo, uma classe de agentes. Essa atuação constrói o espaço 

social, ou seja, a “realidade invisível” que compõe o tecido de relações que 

aproximam os agentes por meio de um conjunto de interesses, posicionamentos, 

crenças e hábitos (BOURDIEU, 1996, p.24).  

Sendo assim, o espaço social é construído coletivamente, uma vez que não 

se resume a simples matéria inanimada, pelo contrário, “[...] é a realidade primeira e 

última já que comanda até as representações que os agentes sociais podem ter 

dele” (BOURDIEU, 1996, p.27). Essa complexidade resulta do protagonismo dos 

agentes, que por vezes demonstram autonomia individual e coletiva diante da 

hierarquia política e econômica (BOURDIEU, 2001, p.31). Ao transformarem a 

realidade social, os agentes, influenciam no contexto histórico local, bem como na 

dinâmica relacional da comunidade.  
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[...] basta que os agentes se deixem levar por sua "natureza", isto é, pelo 
que a história fez deles, para estarem como que "naturalmente" ajustados 
ao mundo histórico com o qual se defrontam, para fazerem o que é preciso, 
para realizarem o futuro potencialmente inscrito nesse mundo em que eles 
estão como peixes dentro d'água. (BOURDIEU, 2004, p.130) 

Portanto, o mundo social é construído por meio da cooperação ou do conflito, 

onde a alternância de interesses ou os diferentes tipos de capital são considerados 

armas utilizadas em lutas que têm como propósito conservar ou transformar o 

espaço social, a partir da atuação de seus agentes (BOURDIEU, 1996, p.27). Esses 

embates contribuem na constituição da estrutura social, que passa a ser 

caracterizada como um “campo de forças”, conforme Bourdieu (1996, p.50), onde os 

agentes se enfrentam em prol das suas necessidades, transformando-o em um 

“campo de lutas”. Os agentes são movidos pela “[...] sua posição na estrutura do 

campo de forças, contribuindo assim para a conservação ou a transformação de sua 

estrutura”, (BOURDIEU, 1996, p.50).  

Ou seja, a interação discursiva não é sempre harmoniosa ou condescendente, 

pelo contrário, isso porque “[...] a nossa própria ideia – seja filosófica, científica, 

artística – nasce e se forma no processo de interação e luta com os pensamentos 

dos outros [...]”, (BAKHTIN, 2011, p.298).  

Eis, mais uma vez, a capacidade criadora (e transformadora) dos atores 

sociais, alterando a dinâmica instituída e, muitas vezes, imposta por estruturas de 

poder. Contudo, esses atores, de acordo com a posição que assumem nas esferas 

sociais, podem ser justamente aqueles que impõem realidades.  
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6 METODOLOGIA  

6.1 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS  

 

 

O presente estudo possui como objeto de estudo a Praça Presidente Vargas, 

situada em Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, estado localizado no Sul do Brasil. 

A formação urbana da cidade iniciou a partir de 1918, com a criação da Colônia de 

Bom Retiro, sendo intensificada no decorrer da década de 1920 (WACHOWICZ, 

2016, p.211). Contudo, a oficialização da criação do município correu mais tarde, em 

1952 (VOLTOLINI, 2005, p.342). Estamos falando de uma cidade jovem, que 

oficialmente celebrou, em 2017, 65 anos enquanto município. Todavia, ao 

propormos abordar a história e o papel social do principal espaço público da cidade, 

a Praça central, estabelecemos uma pesquisa histórica, a partir do diálogo entre três 

linhas cronológicas: fotografias, depoimentos e matérias jornalísticas. Nesta 

pesquisa verbo-visual, a teoria mostrará que a produção dialógica de sentido está 

presente na construção valorativa do espaço físico, que permanece em movimento, 

sendo produto da vida e da interação humana, por meio da participação popular.  

Assim, o debate sobre a configuração e reconfiguração da Praça no contexto 

do desenvolvimento urbano, bem como na constituição histórico-social da cidade, 

compõe enunciados distantes no espaço e no tempo, mas que unidos integram a 

história do espaço público enunciativo. Assim, o presente estudo resultará de uma 

pesquisa qualitativa, pois busca relacionar a aplicação da teoria da análise dialógica 

do discurso de Mikhail Bakhtin em relações da atividade humana, a partir do 

simbolismo que o espaço público, neste caso a Praça Presidente Vargas, exerce 

sobre esses fenômenos.  

Conforme Maria Cecília Minayo e Odécio Sanches (1993, p.244), a 

abordagem qualitativa aproxima sujeito e objeto, pois “[...] ambos são da mesma 

natureza: ela se volve com empatia aos motivos, às intenções, aos projetos dos 

atores, a partir dos quais as ações, as estruturas e as relações tornam-se 

significativas”. 

Para tanto, a pesquisa documental tem sido o principal fio condutor desta 

análise. A consulta ao acervo do jornal Diário do Sudoeste iniciou em 2016, por meio 

de um processo totalmente manual, uma vez que as publicações de todas as 
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edições do jornal, que acompanha a realidade de Pato Branco desde 1986, estão 

arquivadas em livros, na sede do jornal e também na Biblioteca Municipal Professora 

Helena Braun. A proposta tem sido consultar boa parte dos mais de 30 anos de 

história do jornal, que já foi chamado de Gazeta do Sudoeste, selecionando 

reportagens, notas e, inclusive, anúncios que mencionem a Praça Presidente 

Vargas.  

Documentos de comunicação de massa, assim como jornais impressos, 

caracterizam-se como importantes fontes de dados para a pesquisa social (GIL, 

2008, p.151). Contudo, embora evidencie a importância dessas fontes para 

pesquisas de cunho histórico, Antonio Carlos Gil (2008) alerta que a análise 

metodológica deve ser feita com cautela, pois é preciso considerar a dinâmica de 

trabalho dos jornalistas, bem como a eventual orientação política do veículo, além do 

contexto social e histórico do período analisado (GIL, 2008, p.152). 

As fotografias históricas utilizadas mostram as transformações físicas do 

espaço público a partir da década de 1940. O material resulta do acervo do 

Departamento Municipal de Cultura, do Departamento Municipal de Comunicação 

Social, além de acervos particulares, cedidos por pato-branquenses como Rudi 

Bodanese, Cirene Vanzela Miotto, João de Paula, entre outros. Há, ainda, imagens 

do acervo da autora.  

O processo de consulta das fotos mais antigas também é manual. Essas 

fotografias pertencem ao Departamento de Cultura e estão guardadas em álbuns, 

uma vez que estão reveladas. Para manuseá-las, é preciso ter certos cuidados em 

virtude do teor histórico, por isso o uso de luvas é imprescindível. Depois da seleção, 

o material foi digitalizado pela autora e organizado por períodos.  

Como as imagens não estão catalogadas – não há menção ao ano dos 

registros, tampouco dos locais ou eventos fotografados –, a identificação da época 

em que as fotos foram feitas é possível somente pela observação de elementos 

estruturais existentes em cada uma delas. A construção da matriz, a nevasca e a 

revolta dos posseiros, por exemplo, são episódios cujas datas são conhecidas, por 

isso é possível identificar a década de uma foto, por exemplo, a partir de elementos 

relacionados a esses episódios. Os depoimentos coletados e a pesquisa 

bibliográfica, especialmente dos livros do professor Sittilo Voltolini, também 

contribuem para identificação dos episódios retratados nas fotos.  



89 
 

Outra questão é que os álbuns não apresentam os nomes dos autores das 

fotografias. Alguns deles foram identificados, posteriormente, para realização do 

presente estudo, quando a pesquisadora entrou em contato com fotógrafos da 

cidade, para confirmar a autoria dos registros. As imagens que não obtiveram 

confirmação, serão apenas descritas na análise como pertencentes ao 

Departamento de Cultura ou ao Departamento de Comunicação Social.  

Contudo, é importante ressaltar que as fotografias oportunizam a aferição da 

transformação física da Praça ao longo da história, pois as imagens retratam 

diferentes paisagens e distintas configurações da mesma Praça, que adquiriu novas 

formas e novos elementos na medida em que os anos avançaram. Segundo 

Bakhtin/Volochínov (2014, p.33), cada signo ideológico, além de refletir a realidade, 

representa “um fragmento material dessa realidade”. Assim, o caráter material dos 

signos presentes nas fotografias, construídos por enunciados verbo-visuais, possui 

grande relevância, pois:  

[...] Todo fenômeno que funciona como signo ideológico tem uma 
encarnação material, seja como som, como massa física, como cor, como 
movimento do corpo ou como outra coisa qualquer. Nesse sentido, a 
realidade do signo é totalmente objetiva e, portanto, passível de um estudo 
metodologicamente unitário e objetivo. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 
33) 

 

É preciso ressaltar a representatividade do uso de fontes documentais. 

Segundo Gil (2008), esse método possibilita conhecer o passado, uma vez que ao 

analisar dados documentais, encontram-se informações mais objetivas da realidade 

que se pretende estudar. A partir desses materiais, ainda, é possível reconhecer 

alternâncias no relacionamento social, comparando com a atualidade (GIL, 2008, 

p.153). 

Para complementar a análise documental, entrevistas contribuem para 

identificar aspectos do comportamento humano, além de valores simbólicos 

atribuídos à Praça central de Pato Branco. Assim, este estudo possui a participação 

de três entrevistados, que residem na cidade há mais de 50 anos e que representam 

esferas sociais distintas: religião, educação e arte.  

Com a utilização desta técnica para coleta de dados, característica da 

investigação social, é possível obter informações “[...] acerca do que as pessoas 

sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, 

bem como acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas 
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precedentes” (Selltiz et al., 1967, p. 273, apud Gil, 2008, p.154). Assim, Gil (2008) 

pontua as seguintes atribuições para utilização da entrevista: 

A intensa utilização da entrevista na pesquisa social deve-se a uma série de 
razões, entre as quais cabe considerar: a) a entrevista possibilita a 
obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da vida social; b) 
a entrevista é uma técnica muito eficiente para a obtenção de dados em 
profundidade; c) os dados obtidos são suscetíveis de classificação e de 
quantificação. (GIL, 2008, p.110) 

 

O presente estudo não está aplicando uma entrevista totalmente estruturada 

por meio de formulários ou questionários. O formato que mais atende aos objetivos 

deste estudo é a “entrevista por pautas”, que possui certo grau de estruturação, pois 

apresenta pontos de interesse que norteiam a entrevista e que são explorados pelo 

pesquisador (GIL, 2008, p.112).  

Nesses casos, são feitas perguntas essenciais, mas a fonte tem condições de 

discorrer “livremente” sobre os temas apresentados. Nos momentos em que o 

entrevistado afasta-se do roteiro apresentado, o pesquisador interfere de forma sutil, 

para não inibir a espontaneidade, que é uma característica importante desse 

processo (GIL, 2008, p.112). 

As entrevistas foram realizadas face a face e semiestruturadas, gravadas em 

áudio e vídeo, podendo assim preservar os depoimentos das fontes que 

contribuíram com este estudo. Afinal, “é no campo da subjetividade e do simbolismo 

que se firma a abordagem qualitativa”, (MINAYO; SANCHES,1993, p.244).  

Assim, houve um roteiro de entrevista utilizado como base para o 

entrevistador/pesquisador, sendo que a entrevista foi conduzida a partir dele. Gil 

(2008) aponta que o roteiro para entrevistas envolve aspectos estruturais e 

informais, em que são definidos tópicos de interesse, cujo desenvolvimento das 

questões ocorre de acordo com as habilidades do entrevistador (GIL, 2008, p.115-

116). 

 As perguntas foram apresentadas com clareza e sutileza, para que o 

entrevistado pudesse compreender o conteúdo sem dificuldades, visto que eventuais 

ruídos podem prejudicar a condução da entrevista e a coleta de dados. É preciso ter 

cuidado, ainda, com questões comprometedoras, uma vez que a entrevista face a 

face (proposta neste projeto) não garante o anonimato da fonte (GIL, 2008, p.115-

116).  

Assim, este estudo utilizou o seguinte roteiro na realização das entrevistas: 



91 
 

Quadro 1 – Categorias de perguntas que estão inseridas no roteiro base das 

entrevistas 

Categorias   

 

No roteiro original  

 

Possível desdobramento  

 

Pergunta 

comum a 

todos os 

entrevistados  

Quando você chegou a Pato 

Branco, como era a Praça 

Presidente Vargas?  

Qual a sua primeira lembrança em 

relação ao lugar? 

Pergunta 

comum a 

todos os 

entrevistados 

Em relação a sua estrutura física, a 

Praça mudou muito nesses anos 

em que você reside em Pato 

Branco?  

 

Na sua opinião, qual foi a principal 

mudança física já realizada na 

infraestrutura da Praça?  

Pergunta 

comum a 

todos os 

entrevistados 

A população foi consultada sobre 

essas mudanças? 

Como a população recebeu essas 

alterações?  

Pergunta 

comum a 

todos os 

entrevistados 

Qual foi o evento mais emblemático 

ocorrido no local e que você 

presenciou?  

 

Na sua opinião, por que esse evento 

foi desencadeado justamente na 

Praça?  

Pergunta 

adequada de 

acordo com o 

evento em 

questão  

Como foi a atuação da população 

neste episódio? Como a 

manifestação, o ato, ocorreu?  

Quem eram os principais atores 

(líderes) desde evento? Como eles 

atuaram perante a sociedade na 

ocasião?  

Pergunta 

comum a 

todos os 

entrevistados 

Como você observa a relação de 

proximidade, que a população 

possui com a Praça? 

Essa relação mudou nesses anos em 

que você reside na cidade, ou sempre 

foi assim? O que mudou?  

Pergunta 

comum a 

todos os 

entrevistados 

Se você pudesse definir a Praça 

Presidente Vargas com uma única 

frase, qual seria?  

Por que ela representa isso para você?  

Fonte: Quadro elaborado pela autora.  

 

Contudo, a ordem e desdobramentos das perguntas elencadas anteriormente, 

assim como o surgimento de novas questões, varia de acordo com cada 

entrevistado. Por exemplo, até o momento, o presente estudo possui três 
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entrevistados, cada um representando uma esfera social distinta, o que contribui 

para que a percepção do espaço público receba diferentes atribuições de valor, 

possibilitando a identificação da estabilidade presente nos depoimentos dos 

entrevistados que, mesmo pertencentes a segmentos sociais distintos, apresentam 

alto grau valorativo em relação à Praça.  

Para tanto, após a transcrição do material em áudio, a pesquisadora 

identificou os trechos que compõem o enunciado em questão – neste caso os 

episódios ocorridos na ou a partir da Praça Presidente Vargas – para que, na 

análise, essas partes sejam articuladas e organizadas a fim de estabelecer um 

diálogo com os demais materiais, assim como entre os entrevistados que, embora 

pertençam a círculos sociais distintos e tenham sido entrevistados separadamente, 

estão dando vida a um mesmo enunciado, por isso precisam construir uma 

totalidade significativa (LIMA, 2014, p. 41).  

A Entrevista 1, refere-se a uma liderança religiosa que chegou a Pato Branco 

em 1956. A visão artística em relação às transformações ocorridas na Praça está na 

Entrevista 2, concedida por um fotógrafo que chegou à cidade em 1965. A Entrevista 

3 foi concedida por uma professora, que chegou a Pato Branco em 1960. Assim, ao 

longo das análises, as fontes estarão identificadas, respectivamente, de acordo com 

a ordem das entrevistas, como Entrevistado 1 (2016), Entrevistado 2 (2016) e 

Entrevistado 3 (2017).  

Mas, afinal, por que ouvir potenciais agentes sociais, pessoas que 

participaram da história da Praça? Bakhtin/Volochínov (2014) responde a essa 

indagação:  

O que se chama habitualmente “individualidade criadora” constitui a 
expressão do núcleo central sólido e durável da orientação social do 
indivíduo. Aí situaremos principalmente os estratos superiores, mais bem-
formados, do discurso interior (ideologia do cotidiano), onde cada 
representação e inflexão passou pelo estágio da expressão, de alguma 
forma sofreu a prova da expressão externa. Aí situaremos igualmente as 
palavras, as entonações e os movimentos interiores que passaram com 
sucesso pela prova de expressão externa numa escala social mais ou 
menos ampla e adquiriram, por assim dizer, um grande polimento e lustro 
social, pelo efeito das reações e réplicas, pela rejeição ou apoio do auditório 
social. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 125) 

 

A harmonia da pesquisa bibliográfica coma relação discursiva presente nas 

fotografias, nos depoimentos e nas reportagens, permite que a coleta e verificação 

dos documentos sejam organizadas e utilizadas de acordo com os objetivos da 
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pesquisa (GIL, 2008, p.51). Além disso, o reconhecimento do enunciado como signo 

possibilita um campo amplo e vasto de pesquisa científica, pois “[...] o estudo das 

ideologias ainda não tirou todas as consequências que dele decorrem” 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.33). Afinal, a força da palavra no contexto social 

é pontuada por Bakhtin/Volochínov (2014):  

[...] a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, 
nas relações de colaboração, nas de base ideológica, nos encontros 
fortuitos da vida cotidiana, nas relações de caráter político, etc. As palavras 
são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama 
a todas as relações sociais em todos os domínios. É portanto claro que a 
palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações 
sociais, mesmo daquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram 
forma, que ainda não abriram caminho para sistemas ideológicos 
estruturados e bem-formados. A palavra constitui o meio no qual se 
produzem lentas acumulações quantitativas de mudanças que ainda não 
tiveram tempo de adquirir uma nova qualidade ideológica, que ainda não 
tiveram tempo de engendrar uma forma ideológica nova e acabada. A 
palavra é capaz de registrar as fases transitórias mais íntimas, mais 
efêmeras das mudanças sociais. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 42) 

 

Assim, novamente, consideram-se as características do dialogismo e da vida 

estabelecida pela interação social, pois, mesmo que os entrevistados compartilhem 

impressões particulares, as mesmas foram instituídas, ao longo de suas vidas, a 

partir da bagagem cultural construída em sociedade. Da mesma forma, os 

documentos analisados, fotografias e reportagens, também são produtos da 

coletividade.  

A partir dessa perspectiva, considera-se, portanto, a ideia de “memória 

coletiva” apresentada por Jacques Le Goff (2013, p.432), caracterizada como “o que 

fica do passado vivido dos grupos, ou o que os grupos fazem do passado” (NORA, 

apud LE GOFF, 2013, p.432). A memória coletiva por muito tempo foi considerada 

em oposição à noção de “memória histórica”, em que “memória e história”, na 

medida em que eram confundidas e assimiladas, eram distanciadas (LE GOFF, 

2013, p.432). Contudo, com a evolução do mundo contemporâneo, culminou a 

revolução da memória, tendo em vista que o avanço tecnológico oportunizou o 

surgimento diário e instantâneo de novas histórias, resultantes justamente da 

memória coletiva (NORA, apud LE GOFF, 2013, p.432-433).  

A história, portanto, vivencia a renúncia de uma temporalidade linear, em que 

a memória coletiva, cujo nível individual enraíza no social (NORA, apud LE GOFF, 

2013, p. 433), passa a instituir uma nova história, com caráter mais democrático e 

que, inclusive, considera a dinâmica dos lugares – a “história que fermenta a partir 
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do estudo dos ‘lugares’ da memória coletiva”, (LE GOFF, 2013, p. 433), como é o 

caso do presente estudo.  

Assim, é possível vislumbrar a Praça Presidente Vargas como expressão da 

memória coletiva de Pato Branco, uma vez que os verdadeiros lugares da história 

“[...] são aqueles onde se devem procurar não a sua elaboração, não a produção, 

mas os criadores e os denominadores da memória coletiva”, (LE GOFF, 2013, p. 

433).  

Esses lugares construídos na coletividade (e no dialogismo) seriam, portanto: 

“estados, meios sociais e políticos, comunidades de experiências históricas ou de 

gerações, levadas a constituir os seus arquivos em função dos usos diferentes que 

fazem da memória”, (NORA, apud LE GOFF, 2013, p. 433). 

Sendo assim, reconhecer a relevância dos fatos históricos narrados pelas 

fontes é algo de fundamental importância para o desenvolvimento da presente 

pesquisa, assim como a análise documental das fotografias e das reportagens, pois 

esse diálogo atemporal permite a análise de importantes aspectos do contexto 

social, físico e simbólico da Praça Presidente Vargas. Afinal, ao propor analisar 

enunciados, assim como a produção discursiva, o pesquisador não pode dissociar a 

análise do contexto social, visto que: 

O discurso citado e o contexto narrativo unem-se por relações dinâmicas, 

complexas e tensas. É impossível compreender qualquer forma de discurso 

citado sem levá-las em conta. [...] O erro fundamental dos pesquisadores 

que já se debruçaram sobre as formas de transmissão do discurso de 

outrem é tê-lo sistematicamente divorciado do contexto narrativo. 

(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.154) 

Ao estabelecer um diálogo entre esse conjunto de materiais que constituem o 

corpus desta análise, o presente estudo apresenta o valor simbólico e ideológico dos 

discursos e, sobretudo, do lugar – enquanto espaço de disputa, seja pelo setor 

público, lideranças políticas, veículo impresso, etc. Para tanto, o estudo foi baseado 

nos conceitos apresentados por Mikhail Bakhtin, para analisar os enunciados em 

suas quatro dimensões constitutivas, conforme aponta Anselmo Lima (2014, p.41): 

1) relação interlocutiva; 2) construção composicional; 3) conteúdo temático; e 4) 

estilo.  

O procedimento analítico baseado na Teoria/Análise Dialógica do Discurso 

analisa um corpus discursivo, seus sujeitos e as relações instauradas nele e a partir 

dele (BRAIT, 2006a, p.24, apud LIMA, 2010, p. 71). Busca-se, portanto, “[...] permitir 
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que seja revelada no discurso sua forma de fazer sentido, adotando-se a perspectiva 

dialógica”, (BRAIT, 2006a, p.24, apud LIMA, 2010, p. 71). 

Bakhtin/Volochínov (2014, p.45), aponta as seguintes regras metodológicas: 

a) o caráter ideológico do objeto de análise não deve ser separado da realidade 

material do signo; b) o signo está diretamente ligado às formas concretas da 

comunicação; c) é preciso considerar a comunicação e suas diversas formas 

materiais. Além disso, Bakhtin/Volochínov (2014, p. 128) aponta a ordem 

metodológica que deve ser adotada em estudos que envolvam linguagem. Segundo 

o autor, primeiro é preciso considerar as formas e variações de interação verbal, 

bem como o contexto para a realização das mesmas. O segundo passo é analisar 

as formas de enunciações, atos de fala isolados, mas que mantenham relação com 

a vida social e com a manifestação ideológica presente nas interações verbais 

(sociais) de que resultam esses enunciados. A terceira e última etapa é examinar as 

formas da linguagem de acordo com as características habituais. 

Para tanto, conforme aponta Lima (2010, p.70), a linguagem deve ser 

analisada, a partir de dois papéis funcionais, que se manifestam simultaneamente: 

como objeto de pesquisa e instrumento de investigação, uma vez que em seu 

caráter de objeto de pesquisa, “[...] a linguagem provém de situações reais de troca 

verbal e é dotada de toda complexidade que lhe confere”, (SOUZA, 2002, p.76-81, 

apud LIMA, 2010, p. 70). Como instrumento de investigação, a linguagem “[...] 

constitui o pesquisador como um outro participante da situação real de troca verbal 

investigada”, SOUZA, 2002, p.76-81, apud LIMA, 2010, p. 70). 

A partir da perspectiva de objeto e instrumento, observa-se o método 

instrumental apresentado por Vigotski (1999, p.96), que analisa o comportamento 

humano em relação aos fenômenos externos. Como “fenômeno externo”, ele 

considera o “estímulo” que pode, em certas ocasiões, desempenhar “papel de objeto 

para o qual se dirige o ato de comportamento” (VIGOTSKI, 1999, p.96), mas que 

também pode “desempenhar o papel de meio com a ajuda do qual dirigimos e 

executamos as operações psíquicas” (VIGOTSKI, 1999, p.96). 

O estímulo, portanto, é construído pela interação e pelo dialogismo, conforme 

veremos adiante. Contudo, neste momento, é preciso reconhecer que, enquanto ato 

de comportamento, esse estímulo alterna-se como objeto e instrumento, pois o 

presente estudo olha para a Praça Vargas justamente nesta perspectiva: o espaço 
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público que ora é objeto e ora é instrumento.  Enquanto objeto da ação do poder 

público, o local influencia as pessoas e a vida cotidiana a partir da sua dinâmica. 

Então, o espaço urbano é lançado à população, como instrumento de ação sobre as 

pessoas, que passa por um contínuo processo de configuração e reconfiguração.  

A mesma lógica foi aplicada por Lima (2014, p.202), ao analisar o processo 

de ensino-aprendizagem do uso de um martelo em uma oficina ferroviária. Na 

citação abaixo, se substituirmos a palavra “martelo” por “praça”, considerando o 

processo de apropriação da Praça Presidente Vargas, alternadamente, entre a 

população e o pode público, veremos essa relação de forma mais clara, uma vez 

que o:  

[...] desenvolvimento consistiu em uma repetição sem repetição, isto é, em 
uma repetição do martelo dos outros com a (re)criação de um martelo seu e 
para si. Nesse processo de desenvolvimento, um “novo” martelo se produz 
sobre a base do “velho” martelo. Nesse processo de desenvolvimento, o 
martelo dado se transfigura em martelo criado , numa oscilação constante 
entre a condição de instrumento da ação de marcação de trilhos (dado) e a 
de objeto da ação de conversão do instrumento do outro em instrumento 
para si (criado). Trata-se aqui de uma das manifestações possíveis do 
fenômeno de migração funcional: de instrumento a objeto e de objeto a 
instrumento. (CLOT, 2003, p.23; CLOT, 2006, p.25-26; VIGOTSKI, 2003, 
apud LIMA, 2014, p.202) 

 

Mas, quem conduz essa ação? Qual é o propósito dela? Para responder 

essas questões, além de uma profunda análise histórica, é necessário compreender 

que esse instrumento/objeto é um enunciado da vida social de uma cidade, 

traduzido no processo de configuração e reconfiguração concebido desde o primeiro 

instante da sua concepção. 

Assim sendo, Sobral e Giacomelli (2016, p.1091-1092) explicam que um 

estudo proposto a partir da análise dialógica do discurso precisa contemplar tanto 

questões relacionadas à linguagem, bem como o dialogismo presente na 

enunciação e, portanto, a vida em sociedade na sua complexidade. Os autores 

pontuam os passos fundamentais para a pesquisa, em que é necessário:  

[...] descrever o objeto concreto em termos de sua materialidade linguística 
e de suas características enunciativas; analisar as relações estabelecidas 
entre esses dois planos, o da língua (nível micro) e o da enunciação (nível 
macro); e, por fim, interpretar que sentidos cria a junção contextual da 
materialidade e do ato enunciativo. O analista não se coloca na posição do 
interlocutor, porque não é o interlocutor dos exemplares que analisa. Ele 
deve, em vez disso, verificar qual é, e como se estabelece no discurso, a 
relação entre locutores e interlocutores do exemplar analisado com base 
nos passos de descrição, análise e interpretação. (SOBRAL; GIACOMELLI, 
2016, p.1091-1092) 
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Portanto, conforme Bakhtin/Volochínov (2014, p.44), é preciso considerar as 

diferentes abordagens apresentadas pelos enunciados que compõem a análise; e 

que variam de acordo com o contexto analisado. Também é preciso deter-se aos 

tipos e formas de discurso, pois são por meio destes que os temas ganham forma e 

são concretizados no tecido social. A busca por documentos que expressem tais 

abordagens proporciona, ainda segundo Bakhtin/Volochínov (2014, p.44), a 

materialização e a compreensão da significação do que está sendo estudado. Estas 

precisam, por sua vez, ser “[...] formas da comunicação no contexto da vida e 

através de signos”, (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 44).  

Para tanto, segue abaixo a relação de assuntos que estão norteando este 

trabalho, a partir da perspectiva da Praça Presidente Vargas, cujos temas foram 

organizados e identificados por meio de leituras bibliográficas, de pesquisas em 

acervos fotográficos, no jornal Diário do Sudoeste e, principalmente, por meio das 

entrevistas já coletadas. 

 

Quadro 2 – Cronologia construída para esta dissertação, por meio da pesquisa 

documental, estudada enquanto enunciado histórico, a partir do processo de 

configuração e reconfiguração da Praça Presidente Vargas:7 

Ano Contexto histórico  

Década de 1930 Formação de Pato Branco. 

Década de 1930 Primeiro traçado viário de Pato Branco realizado pelo engenheiro Duílio 

Beltrão.  

1937 Formação da Praça Brasil, primeiro nome da Praça Presidente Vargas. 

1935 a 1937 A instalação da segunda igreja da cidade conduziu a definição da 

localização da Praça. Diante disso, registra-se que a primeira igreja de 

Pato Branco situava-se na Rua Tapir, nas proximidades da Avenida Tupi.  

Década de 1930 A escola do professor Juvenal Cardoso, uma das primeiras escolas da 

cidade, também se instalou na Praça. 

1938 Em 1938, o prefixo do telégrafo que trouxe o nome da cidade foi 

transferido para a Praça Presidente Vargas, instalado na casa de Pedro 

Ramires de Mello, por intermédio de Manoel Branco.  O ramal divulgou 

consigo a expressão “Pato Branco”. 

 

Ano Contexto histórico  

Décadas de O primeiro hotel de Pato Branco foi instalado na Praça. Era de 

                                                
7
 Estes episódios foram identificados no decorrer da pesquisa.  
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1930/1940 propriedade do alemão Paulo Schmidt. 

1948 Em 1948, o candidato a deputado estadual Antonio Odorzick Filho 

montou na Praça, no encontro das ruas Guarani com Iguaçu, uma torre 

de madeira de 17 metros. Os equipamentos ficaram para a comunidade, 

que utilizou a estrutura para divulgar os acontecimentos e as festividades.  

Décadas de 

1940/1950  

O comércio no entorno da Praça contava com o Hotel Brasil, de 

propriedade de Pedro Ramires de Mello e que levava o nome da Praça. 

Houve, ainda, o Hotel Rodoviária (hotel em cima e rodoviária embaixo), 

uma vez que Pato Branco já recebia linhas regulares de ônibus. 

1953 Oficialização do nome Praça Presidente Vargas; o primeiro nome foi 

Praça Brasil.  

1957 Revolta dos Posseiros: a Praça foi o principal ponto de encontro dos 

colonos na mobilização agrária.  

Até 1958  Praça enquanto propriedade da paróquia: embora já estivesse legalmente 

reconhecida enquanto espaço público, a área continuava sendo 

propriedade da paróquia, situação que perdurou até 1958. 

Final da década 

de 1950 

Urbanização da Praça: prefeito Harry Valdir Graeff (1956 – 1960), 

realizou intervenções que alteraram o nível no leito do terreno. Organizou 

a Praça, que era mais alta, construiu a segunda casa canônica.  

1959  Venda da Casa Canônica, que ficava dentro da Praça (LEI Nº 27/59 – 04 

de outubro de 1959). 

1960-1965 Construção da Matriz São Pedro Apóstolo. 

1962 João Goulart em Pato Branco: o único Presidente da República a visitar 

Pato Branco, em 17 de março de 1962. 

1965 A nevasca em 21 de agosto de 1965 transformou a paisagem da Praça. 

Década de 1970 Revitalização mudou completamente a estrutura da Praça: feita na gestão 

do prefeito Alberto Stéfano Cattani (1969 – 1973), a intervenção retirou 

todas as árvores cultivadas na Praça, a partir da década de 1930, 

deixando apenas uma araucária. 

1995 A Praça já foi um extenso calçadão, para fechar o trecho da Avenida Tupi 

que passava em frente à Igreja Matriz. 

Década de 2000 Já existiu um relógio solar na Praça, que ficava próximo de onde hoje é o 

Café da Praça. 

Década de 2000 O chafariz da Praça possuía uma estátua de um casal nu, que integrava o 

monumento das sete virtudes.   

2017 Instalação da árvore digital, com sinal de internet gratuito. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora.  

A partir da organização dos eventos e situações relatadas pelos 

entrevistados, ou identificados na pesquisa bibliográfica e documental, os temas 
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estão sendo reunidos a fim de estabelecer uma ordem cronológica e o diálogo com a 

história e o desenvolvimento local. Assim, para cada situação que configure luta e 

resistência no processo de configuração e reconfiguração do espaço público, as 

fotografias, os depoimentos e as reportagens jornalísticas serão analisadas, em 

conjunto ou isoladamente, por meio dos elementos que compõem a análise dialógica 

do discurso apresentada por Bakhtin que, como método, possibilita identificar as 

alternâncias e as estabilidades presentes nesses discursos, mostrando o processo 

de recriação e repetição de sentido, bem como a identificação dos gêneros do 

discurso, como formas relativamente estáveis de enunciados e como os mesmos 

estão presentes no decurso de configuração e reconfiguração do espaço público na 

cidade de Pato Branco. Assim, cada fato estudado será interpretado como 

enunciado material da vida urbana, que apresentará os seguintes elementos da 

teoria bakhtiniana: 

 

Quadro 3 – Aplicação da análise dialógica do discurso na análise dos temas e 

ações identificados nesta pesquisa, baseados no mesmo corpus: 

Corpus  Características identificadas  Aplicação da análise 

dialógica do discurso   

Ação humana por meio de 

experiências desencadeadas na 

Praça Presidente Vargas – 

fotografias, depoimentos e 

reportagens jornalísticas. 

A materialidade do enunciado: 

luta e resistência no processo 

de configuração e 

reconfiguração do espaço 

público. 

a) relação interlocutiva; b) 

construção composicional; c) 

conteúdo temático; d) estilo. 

Ação humana por meio de 

experiências desencadeadas na 

Praça Presidente Vargas – 

fotografias, depoimentos e 

reportagens jornalísticas. 

Alternâncias e estabilidades 

que configuram o caráter 

ideológico e construção de 

sentido presentes nessas 

ações (e reações). 

 

e) o caráter ideológico do 

objeto de análise não deve ser 

separado da realidade material 

do signo; f) o signo está 

diretamente ligado às formas 

concretas da comunicação; g) 

é preciso considerar a 

comunicação e suas diversas 
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formas materiais. 

Corpus  Características identificadas  Aplicação da análise 

dialógica do discurso   

Ação humana por meio de 

experiências desencadeadas na 

Praça Presidente Vargas – 

fotografias, depoimentos e 

reportagens jornalísticas. 

A Praça como instrumento e 

objeto: espaço de disputa pelo 

setor público, lideranças 

políticas, entre outros. 

h) variações de interação 

verbal e o contexto para 

realização das mesmas; i) 

formas de enunciações, atos 

de fala isolados que mantém 

relação com a vida social e 

com a manifestação ideológica 

presente nas interações 

verbais (sociais) que 

resultaram nesses 

enunciados. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora.  

 

Assim sendo, o reconhecimento e domínio dos gêneros do discurso, a análise 

do contexto em que são empregados no dia a dia de uma cidade, possibilita e 

descoberta da complexidade inerente às ações dos agentes sociais. Ou seja, só é 

possível analisar um discurso, bem como recriar os nossos próprios discursos, 

quando somos capazes de reconhecer as singularidades inerentes às diversas 

esferas da atividade humana (BAKHTIN, 2011, p.285). Para tanto, para embasar as 

análises, esta pesquisa está reunindo as seguintes concepções teóricas:  

 

Quadro 4 – Tópicos teóricos abordados nesta pesquisa e respectivos autores: 

Teoria/tema Autores estudados 

A cidade  ABREU, Mauricio (2016); CARLOS, Ana Fani Alessandri 

(2015); CERTEAU, Michel de (1994); PAIVA, Angela 

Randolpho (2001); ROSSI, Aldo (2001); SANTOS, Milton 

(2009); SOUZA, Marcelo Lopes de (2016). 

Cidade moderna e cidade tradicional  CALDEIRA, Júnia Marques (2007); GIDDENS, Anthony 

(1991 e 2012). 
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Teoria/tema Autores estudados 

O espaço público urbano PAIVA, Angela Randolpho (2001); ROSSI, Aldo (2001); 

SANTOS, Milton (2009); SCIFONI, Simone (2015).  

Participação popular na concepção de 

espaço público – a relação do homem 

com o ambiente  

CORNWALL, Andrea (2002); DAMATTA, Roberto (1987); 

ESCOBAR, Arturo (2005); SEN, Amartya (2000); SANTOS, 

Boaventura de Sousa (2003 e2006); ALBAGLI, Sarita 

(2004); MORIN. Edgar (2002).  

A praça pública ALEX, Sun (2008); FILHO, Antonio Colchete (2008); 

ROBBA, Fabio; MACEDO, Silvio Soares (2010).  

Desenvolvimento urbano e sua 

relação com o desenvolvimento 

regional  

ABRAMOVAY, Ricardo (2000); ALBAGLI, Sarita (2004); 

FILHO, Jair do Amaral (2001); POLANYI, Karl Paul (1980).  

O espaço urbano no processo de 

desenvolvimento 

ABRAMOVAY, Ricardo (2000); ALBAGLI, Sarita (2004); 

POLANYI, Karl Paul (1980).  

Praça Presidente Vargas e Pato 

Branco: história, eventos sociais e o 

processo de configuração e 

reconfiguração  

BONAMIGO, Carlos Antônio; DIAS, Carlos Gilberto Pereira 

(2007); SCHNEIDER, Claídes Rejane (2007); VOLTOLINI, 

Sittilo (2003 e 2005); SUMOCOSKI, Denílson (2007); 

WACHOWICZ, Ruy Christovam (2016).  

Linguagem e dialogismo: a construção 

social de discursos e enunciados 

AMORIM, Marilia (2014); BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch 

(2011, 2013 e 2014); SOBRAL, Adail. GIACOMELLI, Karina 

(2016). 

A praça pública na produção 

ideológica de sentido enunciativo 

AMORIM, Marilia (2014); BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch 

(2011, 2013 e 2014); SOBRAL, Adail; GIACOMELLI, Karina 

(2016). 

Criação, tecnicidade e o movimento 

de contínua transformação do espaço, 

inerente à natureza humana  

GEERTZ, Clifford (1978); Milton, SANTOS (2006); VIEIRA 

PINTO, Álvaro (2005); WINNER, Langdon (1985); 

BENJAMIN, Walter (1994). 

Gesto inacabado: concepção artística 

da Praça a partir dos elementos e 

signos que a compõem  

SALLES, Cecília Almeida (2006, 2013).  

O sujeito e o agente social na vida 

urbana 

BOURDIEU, Pierre (1996, 2001, 2004 e 2011). 

Fonte: Quadro elaborado pela autora.  
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7 ANÁLISES 

7.1 PRAÇA PRESIDENTE VARGAS:  ENUNCIADO DA VIDA URBANA  

7.1.1 HISTÓRIA E ANÁLISE DO ESPAÇO PÚBLICO ENUNCIATIVO 

 

 

Em Pato Branco, a constituição da Praça Presidente Vargas condiz com a 

formação da cidade, bem como com o desenvolvimento local. Enquanto espaço 

público reconhecido na dinâmica urbana como “espaço primeiro”, conduziu a 

formação do anel central e, consequentemente, ao longo da história tornou-se o 

centro da vida social pato-branquense, passando por inúmeras transformações 

físicas e simbólicas. Desde a sua construção inicial, na primeira metade do século 

XX, o local é concebido como ponto polarizador da cultura, da interação social e da 

relação entre a sociedade e o poder público.  

 

 

Fotografia 1: Praça Presidente Vargas em 2016.  
Fonte: Acervo da Prefeitura de Pato Branco.  
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Os registros migratórios na região Sudoeste do Paraná, iniciaram em meados 

do século XIX, especialmente na região da cidade de Palmas, cujo movimento de 

ocupação iniciou em 1839 (WACHOWICZ, 2016, p.207). Contudo, o ponto de partida 

desta análise é o início do século XX, quando o território de Pato Branco começou a 

ser concebido. Até então, era apenas território de passagem, muito embora o 

primeiro morador a registrar residência no local tenha feito isso em 1903: era um 

gaúcho, vindo de Passo Fundo, com descendência portuguesa e chamava-se 

Felisbello José Antônio, juntamente com a esposa e os filhos (VOLTOLINI, 2005, 

p.53). O segundo registro ocorreu em 1910, com a família de João Ribeiro 

Damasceno, que saiu de Clevelândia com destino ao território que, futuramente, 

seria conhecido como “Pato Branco” (VOLTOLINI, 2005, p.53). 

Em 1918, o Governo do Estado do Paraná criou a Colônia de Bom Retiro, 

primeira denominação para o território de Pato Branco (WACHOWICZ, 2016, p.211). 

Isso ocorreu a partir da decisão presidencial que definiu a nova abrangência 

territorial do Paraná e Santa Catarina, em 1916, dando fim à Guerra do Contestado8. 

Como Bom Retiro situava-se na divisa entre os dois estados, na cabeceira do Rio 

Pato Branco, a localidade passou a receber movimentos migratórios de famílias 

motivadas pela luta interestadual. 

Não foram, todavia, só os descontentes do episódio do Contestado que 
procuraram a Colônia Bom Retiro. Vieram também pessoas, principalmente, 
do Rio Grande, para fugir das perseguições políticas, também de 
Clevelândia e Palmas. O local pré-determinado para sede da Colônia, junto 
ao rio Pato Branco, foi gradativamente sendo preterido, preferindo os 
migrantes e os próprios moradores as terras do interior da colônia, fixando-
se preferencialmente na cabeceira do rio Ligeiro, que, embora se 
apresentassem bem mais acidentadas, ofereciam excelentes aguadas.  
(VOLTOLINI, 2005, p.57) 
 

Então, o Governo do Paraná passou a incentivar a migração para a região 

Sudoeste, enviando o engenheiro Francisco Gutierrez Beltrão para realizar a 

medição das terras, que seriam comercializadas pelo Estado. Contudo, esse 

processo burocrático era moroso e não comportou o grande fluxo migratório e, como 

consequência, muitas áreas foram ocupadas aleatoriamente, sem obtenção dos 

títulos definitivos de posse legal das áreas (VOLTOLINI, 2005, p.57). Dessa forma, 

                                                
8
 A Província do Paraná foi constituída na comarca de São Paulo em 1853. O estado paranaense, na 

ocasião, herdou os direitos paulistas no Sul do Brasil. Assim, os limites meridionais do Paraná 
estendiam-se até o Rio Grande do Sul, até às margens do Rio Uruguai, embora não houvesse um 
acordo de fronteiras entre Paraná e Santa Catarina (WACHOWICZ, 2016, p. 231). Em 1901, Santa 
Catarina reivindicou parte do território do Paraná (WACHOWICZ, 2016, p. 232).  
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quem chegasse a Bom Retiro, estabelecia sua morada e configurava-se como 

“dono” da área em que havia fixado morada. Contudo: 

Essa ocupação desordenada e a falta de pagamento, em caso de contrato 
regular, fez com que fossem poucos os títulos definitivos fornecidos pelo 
Governo, imperando a forma de “posse” da terra, sem valor legal algum. 
(VOLTOLINI, 2005, p. 57) 

 

Nesse contexto, Bom Retiro passou a receber um considerável movimento 

migratório. Eram famílias vítimas da Guerra do Contestado, assim como aquelas que 

vinham do Rio Grande do Sul, ou em busca de novas oportunidades, ou porque 

fugiam de suas cidades devido a perseguições políticas. Quando o colono, gaúcho 

ou catarinense, chegou à região, se deparou com as terras posseadas pelos 

caboclos (WACHOWICZ, 2016, p.213). A compra da posse, por parte do colono 

sulista, ocorria da seguinte forma:  

Os caboclos trocavam suas posses por um cavalo, um boi gordo, uma 
espingarda, um pelego etc. Passavam num simples papel sua desistência e 
embrenhavam-se no sertão, procurando abrir uma nova posse mais adiante. 
O caboclo não resistia a uma oferta de compra de sua posse. Era só o 
colono sulista fazer uma proposta e o negócio estava feito. A terra então 
baratíssima, não valia quase nada. (WACHOWICZ, 2016, p.213) 

 

Assim, a cidade começou a expandir-se e ganhar o leito do Rio Ligeiro. 

Aqueles que preferiram permanecer às margens do Rio Ligeiro, para diferenciarem-

se do grupo que residia nas proximidades do Rio Pato Branco, passaram a chamar a 

região de suas propriedades de Villa Nova. Nascia, portanto, a localidade de Bom 

Retiro/Villa Nova (VOLTOLINI, 2005, p.57). Ao considerarmos que o rio foi o que 

conduziu a organização territorial inicial de Pato Branco, fica evidente a relação 

entre o homem e a natureza no processo de formação de uma cidade. 

Quem chegou a essa região na segunda década do século XX, encontrou 

recursos naturais capazes de garantir a sobrevivência da família e da criação de 

animais, dando início aos três primeiros ciclos econômicos de Pato Branco: a erva 

mate, os suínos e a madeira (VOLTOLINI, 2005, p.65-77-136). Portanto, a 

delimitação geográfica de determinado espaço interfere, sobretudo, nas relações de 

trabalho, de poder, de alteridade política e, inclusive, nas condições econômicas. 

Conforme Milton Santos (2009, p.255), “nas cidades, a produção não é mais ação do 

trabalho sobre a natureza, mas do trabalho sobre o trabalho [...]”. Assim, é preciso 

reconhecer que a dinâmica vivenciada no espaço configura-se como base da vida 

econômica e social das comunidades (SANTOS, 2009, p.255). 
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Talvez esse seja o primeiro movimento dos pato-branquenses na contramão 

da vontade idealizada pelo Estado, uma vez que, embora tenha tentado organizar a 

divisão da cidade, assim como a aquisição das terras, o trabalho feito pelo 

engenheiro Francisco Gutierrez Beltrão não alcançou o sucesso esperado pelo 

poder público, em que as famílias começaram a ocupar a cidade de forma 

desordenada. 

A história urbana de Pato Branco demonstra que, em diferentes momentos, a 

voz do povo teve expressiva representatividade, conseguindo reverter o 

planejamento previamente estabelecido pelos governantes. Há, nesse ponto, 

estabilidades discursivas presentes nos principais eventos sociais e históricos 

desencadeados na Praça central de Pato Branco e que contribuíram para a 

construção do tecido social local. Afinal, “[...] a língua passa a integrar a vida através 

de enunciados concretos (que a realizam); é igualmente através de enunciados 

concretos que a vida entra na língua”, (BAKHTIN, 2011, p. 265). 

Outro exemplo está no primeiro traçado viário de Pato Branco, elaborado no 

início da década de 1930, pelo Engenheiro Duílio Trevisani Beltrão, filho de 

Francisco Beltrão, que se afastou dos trabalhos dando lugar ao filho recém formado. 

O projeto, ousado para a época, obteve aporte financeiro do Governo do Estado 

para a execução (VOLTOLINI, 2005, p. 257). Contudo, o projeto urbanístico de Villa 

Nova, feito por Duílio, foi embargado pela Prefeitura. Nas palavras de Voltolini (2005, 

p.259), “o projeto foi para a gaveta, enquanto a vila crescia desordenada ao longo de 

estradas e trilhas improvisadas”.  

A reação do poder público municipal, na época, pode ter sido embasada pelo 

fato de que o projeto alteraria características e disposições territoriais já 

estabelecidas pelos primeiros moradores da vila e que, provavelmente, resultariam 

em desapropriações. O projeto, no entanto, foi retomado cerca de 13 anos depois, 

na administração do prefeito Harry Valdir Graeff, que, “[...] não sem muitos 

desacertos com proprietários querendo impedir a “invasão” de seus potreiros e 

roçados, conseguiu implantá-lo [...]”(VOLTOLINI, 2005, p. 259-260).  Contudo, o 

atraso implicou na estruturação de vias importantes para o fluxo do anel central, 
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como é o caso da Avenida Tupi9 e da Rua Guarani, criadas sem planejamento e na 

“improvisação” (VOLTOLINI, 2005, p. 259-260). 

Apesar de não ter conseguido executar o seu plano viário, alguns aspectos do 

traçado elaborado por Duílio Beltrão foram integrados à estrutura da cidade, 

especialmente o anel central e a área correspondente à Praça Presidente Vargas, 

nosso objeto de estudo, cujo desenho inicial e localização tinham sido previstos pelo 

engenheiro. Contudo, outro movimento de resistência popular: embora houvesse 

esse traçado, a definição da área que receberia o anel central da vila, bem como a 

Praça, foi “oficializada” apenas com a transferência da igreja (VOLTOLINI, 2005, 

p.291). 

A primeira capela de Pato Branco foi construída em 1930 e situava-se na Rua 

Tapir, pouco acima do cruzamento com a Avenida Tupi – a três quadras da posição 

atual. Em 1935, os padres receberam a área delimitada por Duílio Beltrão, situada 

onde hoje é a Praça Presidente Vargas – iniciava-se, portanto, o movimento de 

fixação do Centro de Pato Branco. A segunda igreja da cidade – cuja planta também 

foi elaborada por Duílio Beltrão – foi inaugurada em 1937, constituindo, de maneira 

oficial e simbólica, a localização da Praça e a mesma enquanto espaço público 

(VOLTOLINI, 2005, p.291). 10 

 

 

Fotografia 2: Segunda capela de Bom Retiro/Villa Nova, situada na área correspondente à Praça 
Presidente Vargas. 
Fonte: Acervo do Departamento Municipal de Cultura de Pato Branco. 

                                                
9
 A seguir, teremos um tópico mencionando, justamente, um novo projeto de revitalização da Avenida 

Tupi, datado de 1995.  
10

 Com base nos registros de cartório e em pesquisa documental, Sittilo Voltolini apresenta um mapa 
que demonstra a ocupação territorial de Bom Retiro/Villa Nova em 1936. Segundo o mapa 
(VOLTOLINI, 2005, p.290), nesse ano havia 30 famílias na área. 
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Portanto, foi a partir da instalação da igreja que a Praça passou a ser 

reconhecida pela população – surgiu oficialmente o espaço público mais notável da 

cidade. “E como, num povoado interiorano nos moldes de Villa Nova, tudo girasse 

em torno da igreja, mudou-se também o ponto polarizador da vila, mantendo-se 

através dos anos e transformando-se no centro da cidade de Pato Branco”, 

(VOLTOLINI, 2005, p.291).  

Inicialmente, a Praça foi denominada como “Praça Brasil” (VOLTOLINI, 2005, 

p.165). Contudo, não demorou muito para que a população passasse a chamar o 

espaço de “Praça Presidente Vargas”, o que foi oficializada apenas mais tarde, em 

25 de outubro de 1953 – quase dois anos após a emancipação política do Município 

–, quando o então prefeito, Plácido Machado11, sancionou a lei nº 49/53, que previa 

a denominação de praças e ruas, entre elas a Praça “Presidente Vargas”12.  

Vale destacar que a decisão de padres franciscanos pela transferência da 

igreja, em Pato Branco na década de 1930, conduziu não somente a delimitação da 

Praça, mas a formação do anel central, pois fomentou a instalação de 

estabelecimentos comerciais no entorno do espaço (VOLTOLINI, 2005, p.83). Mas 

esse período inicial da formação da Praça Presidente Vargas não foi amistoso. As 

famílias sabiam que a localização da Praça definiria o ponto polarizador do 

desenvolvimento, recebendo o comércio e as vantagens de residir no Centro da vila. 

 

 

Fotografias 3 e 4: Movimentações populares diante da capela construída na Praça Presidente 
Vargas, em meados da década de 1940. É possível observar, em ambas as imagens, a presença de 
construções nas imediações da Praça, mantendo proximidade com a igreja.  
Fonte: Acervo do Departamento Municipal de Cultura de Pato Branco. 

                                                
11

 Plácido Machado era filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), fundado em 1945, sob 
inspiração e liderança de Getúlio Vargas. Além do contexto político, como a maioria dos primeiros 
moradores de Pato Branco eram do Rio Grande do Sul, o nome também configura-se como 
homenagem aos gaúchos. 
12

 Anexo A.  
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Assim, o entorno da Praça passou a receber o comércio local e a formação de 

uma economia que passaria a atrair toda a região. Entre as famílias pioneiras que 

acompanharam o fluxo do anel central que começava a se formar, estava a do 

professor Juvenal Cardoso, reconhecido pelo pioneirismo na educação de Pato 

Branco. Como a escola situava-se junto à casa do educador, ganhava nova sede a 

cada mudança da família, por isso também se instalou no entorno da Praça 

(VOLTOLINI, 2005, p. 289). 

Na década de 1930, além da capela e da escola, outra importante construção 

foi edificada nas imediações: o primeiro hotel de Pato Branco, de propriedade do 

alemão Paulo Schmidt, que ocupava a área onde hoje é o edifício Severino 

Cavazzola, no início da Rua Pedro Ramires de Mello. A estrutura era um casarão, 

em que o pátio era usado pela escola do professor Juvenal Cardoso como área de 

recreio e atividades (VOLTOLINI, 2005, p.83).  

Aliás, o ambiente formado no entorno da Praça tem participação, inclusive, na 

definição do nome “Pato Branco”. Em 1938, o prefixo do telégrafo que popularizou o 

nome da cidade foi transferido para a Praça Presidente Vargas, instalado na casa de 

Pedro Ramires de Mello, junto ao Hotel Brasil, o que ocorreu por intermédio de 

Manoel Branco (VOLTOLINI, 2005, p.82). O ramal divulgou consigo a expressão 

“Pato Branco”, pois os operadores jamais se correspondiam com outras localidades 

utilizando os nomes de Villa Nova ou Bom Retiro – uma vez que chamavam a 

unidade do telégrafo de “posto do Rio Pato Branco”, pois a mesma situava-se nas 

proximidades desse rio (VOLTOLINI, 2005, p.181-183). 

 Logo, as demais cidades do Estado conheciam a localidade pelo nome “Pato 

Branco”, que já era popular no final da década de 1930, inclusive sendo inserido em 

registros de nascimento, o que foi oficializado na década de 1940 (VOLTOLINI, 

2005, p.183-184). 

[...] A vila do telégrafo do rio Pato Branco. Para os próprios moradores, 
comerciantes, funcionários públicos, viajantes, o telégrafo sempre foi de 
Pato Branco, jamais de Villa Nova ou de Bom Retiro. Os remetentes de 
mensagens para Villa Nova, fossem pessoas, fossem entidades públicas ou 
privadas, as endereçavam para Pato Branco. Externamente, Villa Nova – 
Bom Retiro passaram a não existir... existia Pato Branco, identificando uma 
área que não era nem Clevelândia, nem Campo Erê, locais dos postos 
telegráficos mais próximos. E de forma natural e espontânea, ‘Pato Branco’ 
foi conquistando espaço em detrimento de Villa Nova, na denominação do 
distrito e da vila. (VOLTOLINI, 2005, p.183)  
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Ainda no ramo hoteleiro, entre as décadas de 1940 e 1950, Pedro Ramires de 

Mello transformou o armazém da família no Hotel Brasil, situado na Avenida Tupi, 

onde hoje é a Caixa Econômica Federal. O estabelecimento, que levava o nome da 

Praça na época, foi vendido para Clemente Pastro, em 1950. Contudo, “Pedro Xico” 

continuou no ramo e construiu, na esquina da Rua Dr. Silvio Vidal com a Avenida 

Tupi, o Hotel Rodoviária (hotel em cima e rodoviária embaixo), uma vez que Pato 

Branco já recebia linhas regulares de ônibus – algo de representatividade regional 

para a época (VOLTOLINI, 2005). Além do comércio e dos hotéis, a Prefeitura 

Municipal também ficava nas imediações da Praça. 

Nas fotos abaixo, que mostram a fachada dos dois hotéis e a visão de quem 

está na Avenida Tupi, diante da Praça, é possível observar que já havia pontos de 

táxi no entorno da área, característica preservada até os dias de hoje, porém, na 

Rua Guarani, uma vez que parte da Avenida Tupi foi fechada em meados de 1990 – 

como veremos mais adiante.  

 

 

Fotografias 5,6 e 7: Montagem feita pela autora, que mostra a fachada do Hotel Brasil e do Hotel 
Rodoviária, ambos na Avenida Tupi, bem como a visão da Praça neste ponto entre a Avenida e a 
Rua Dr. Silvio Vidal. Na primeira imagem, o Hotel Rodoviária está em primeiro plano, em que o Hotel 
Brasil aparece à esquerda.  
Fonte: Acervo do Departamento Municipal de Cultura de Pato Branco. 
 

  

Para ilustrar os principais elementos que contornavam e formavam a Praça 

Presidente Vargas entre as décadas de 1930, 1940 e 1950, segue mapa, na próxima 

página, a fim de facilitar a leitura e localização do leitor:  
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Mapa 1: Ilustração criada pela autora, a fim de mostrar a disposição dos principais elementos 
situados no entorno da Praça Presidente Vargas entre as décadas de 1930 e 1950.  

 

Foi na Praça Presidente Vargas, aliás, que a representatividade social dos 

meios de comunicação começou a despontar na cidade, ainda sob os primeiros 

passos da urbanização, em mais um exemplo da vontade pública perante a real 

necessidade popular. Em 1948, Pato Branco ganhou seu primeiro veículo de 

comunicação, a chamada “Torre do Odorzick”, instalada na Praça central pelo 

candidato a deputado estadual Antonio Odorzick Filho.  

 

 

Fotografia 8: Torre do Odorzick, em uma comemoração pelo Sete de Setembro. 
Fonte: Voltolini (2005, p.335). 
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Situada no encontro entre as ruas Guarani com Iguaçu, a torre de madeira 

tinha 17 metros, três potentes cornetas no alto e um estúdio completo na base. Após 

o período eleitoral, Odorzick deixou os equipamentos para a comunidade, que 

utilizou a estrutura para algo inédito até então: a partir disso, foi possível divulgar 

chamados, convocações, notícias e propagandas, inclusive sessões musicais, que 

eram realizadas aos domingos e dias festivos (VOLTOLINI, 2005, p.335). 

 

 

7.1.1.1 A PRAÇA E A REVOLTA DOS POSSEIROS  

 

 

Na história da Praça central de Pato Branco, houve outro veículo de 

comunicação a estabelecer expressiva relação entre a comunidade e o espaço 

público. A Rádio Colméia – a mais antiga da cidade, atualmente denominada 

Celinauta, perfazendo mais de 60 anos de existência – nos primeiros anos de 

existência esteve situada na Rua Iguaçu, no entorno da Praça Presidente Vargas. O 

lugar tornou-se ponto de encontro dos agricultores durante a Revolta dos Posseiros, 

o maior movimento agrário do Sul do Brasil, que teve a Praça Presidente Vargas 

como local da mobilização dos agricultores em outubro de 1957, pois a comunidade 

ficava sabendo pelo rádio o que estava acontecendo. 

[...] a Rádio Colméia foi o que disseminou, que fez a Revolta. Tanto que a 
Revista O Cruzeiro disse que “no Sudoeste se fazem revoluções pelo rádio”. 
Quando o Ivo Thomazoni terminou de falar, de dizer “chega tudo isso”, a 
Praça já estava cheia dos pato-branquenses, não é. Tanto que até houve 
um tempo que não se sabia se ia ser Revolta dos Posseiros ou Revolta dos 
Colonos, tinha os dois nomes aí, mas essa revolta tanto se deu na cidade 
como no interior, então a “Revolta dos Posseiros”, que tinham a posse das 
terras, mas não tinham o documento oficial. [...] (ENTREVISTADO 3, 2017)  

 

 

Fotografia 9: Concentração de agricultores e da comunidade em geral, na Praça Presidente Vargas, 
em frente à Rádio Colméia.  
Fonte: Acervo do Departamento Municipal de Cultura de Pato Branco. 
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Esse movimento se deu pelas características de apropriação das terras no 

Sudoeste, especialmente Pato Branco, em que boa parte dos moradores que 

migraram para a cidade e região, tomaram o território de suas propriedades sem 

documentar e legalizar a situação (VOLTOLINI, 2005, p. 57), como foi mencionado 

anteriormente. Isso intensificou-se quando, em 1943, o  presidente Getúlio Vargas, 

durante o Estado Novo, criou a Colônia Nacional General Ozório (CANGO), que 

mais tarde teria como sede Francisco Beltrão, cidade vizinha a Pato Branco. A nova 

colônia tinha como finalidade a atração de mão de obra agrícola, especialmente do 

Rio Grande do Sul para o Sudoeste do Paraná (WACHOWICZ, 2016, p.261).   

De acordo com Wachowicz (2016, p.261), “a CANGO tinha condições para a 

mais perfeita colonização da história do Paraná. Em consequência, a população 

colonial como que explodiu. De 467 famílias em 1947, subiu para 2.725 em 1956”. 

Contudo, ocorreu que, no final da década de 1950, companhias passaram a 

reivindicar o uso e ocupação das terras, instaurando a violência por meio de 

barbáries cometidas por jagunços em diversas cidades do Sudoeste, com destaque 

para Capanema, Verê, Francisco Beltrão e Pato Branco (BONAMIGO; SCHNEIDER, 

2007). 

Durante o movimento da Revolta dos Posseiros, a Praça Presidente Vargas 

recebia as reuniões dos agricultores, motivados por lideranças locais e pela 

representatividade da rádio (VOLTOLINI, 2003, p.183). Diante do reconhecimento 

dos agricultores em relação à Praça enquanto ponto de encontro, é preciso 

considerar que os campos da vida e da atividade humana acompanham tradições 

expressas e verbalizadas. Essas manifestações são condicionadas pelos “senhores 

do pensamento”, que detêm ideias determinantes, que são concebidas como 

fundamentais para a sociedade onde estão inseridos (BAKHTIN, 2011, p.294).  

Neste caso, a Rádio Colméia – por estar diretamente ligada aos padres 

franciscanos, uma vez que era propriedade da paróquia (e ainda é), bem como em 

virtude da sua localização central –, teve papel determinante para direcionar e 

organizar a população. Tais fatores contribuíram para fortalecer a legitimidade (e 

autoridade) do veículo perante a comunidade, que se sentiu amparada na rádio 

diante daquele momento de tensão social. Isso se justifica, uma vez que: 

A rádio divulgava tudo que acontecia na cidade, os recados, notícias... ela 

de certa forma organizou o povo. Não foi somente um elemento religioso, 

ela foi um elemento social e de desenvolvimento. [...] E a igreja que tinha 

um poder muito grande já estava instalada ali né [...]. A rádio é um fator 
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muito grande e estava no nome da igreja. Então, é um poder que emana do 

povo, sem que exista uma lei escrita. É aquela autoridade própria do pai né: 

“–Aqui é minha casa, aqui eu mando e digo: você, filho, vai obedecer.” 

(ENTREVISTADO 3, 2017)  

O ponto crítico do conflito ocorreu em 09 de outubro de 1957, quando três 

crianças foram espancadas por jagunços em Pato Branco. Esta e outras atrocidades 

direcionadas a famílias do Sudoeste fizeram com que os agricultores se 

mobilizassem para a luta, no conhecido “levante”, situação fomentada pelo então 

radialista Ivo Thomazoni13, porta voz do movimento na Rádio Colméia.  

O espaço tem que ter, porque não adianta eu querer falar se eu não estou 
em um lugar. Então, o lugar que foi a representatividade foi o coração da 
cidade. E esse coração era a Praça. Era aonde a população se reunia. 
Quando o Ivo Thomazoni terminou de falar, porque aquele dia o programa 
não foi de alguns minutos, foi longo, a Praça estava tomada. Os homens de 
Pato Branco já estavam todos na Praça e todos armados. Porque também 
eles andavam armados na época. [...] a Praça era o local que as coisas 
fermentavam, que as coisas aconteciam. O local onde o povo se reunia. E 
também por ser em frente à rádio Colméia [...] (ENTREVISTADO 3, 2017) 

 

Aliás, a interação e o dialogismo não estão presentes apenas nos eventos 

populares e nas manifestações sociais desencadeadas na Praça; eles estão 

inseridos, sobretudo, em intervenções físicas executadas no local. A forte expressão 

popular que, historicamente, marcou o território do espaço público, como expressão 

da vida cotidiana, demandou que um palco de concreto fosse construído no local: a 

estrutura fica nas proximidades da matriz e recebe, no decorrer do ano, diversos 

eventos. Ou seja, além das mensagens e reivindicações, esses episódios 

exteriorizaram outra importante característica da Praça: o espaço público enquanto 

“palco” para expressão popular das demandas da cidade. Afinal: 

 
Mas o que é afinal a expressão? Sua mais simples e mais grosseira 
definição é: tudo aquilo que, tendo se formado e determinado de alguma 
maneira no psiquismo do indivíduo, exterioriza-se objetivamente para 
outrem com a ajuda de algum código de signos exteriores. 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.115) 

 

                                                
13

 Depois do episódio, Thomazoni ingressou na política. Em 1958, disputou a primeira eleição para 
deputado estadual, ficando com a suplência. Assumiu o cargo por alguns meses em 1959. Em 
seguida, disputou a eleição para prefeito de Pato Branco, contra Alberto Pozza, assumindo em 1960. 
A partir de 1966, elegeu-se deputado estadual em quatro eleições seguidas (SUMOCOSKI; DIAS, 
2007, p. 247-248). 
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Foram quatro dias de tensão, pois o levante dos Posseiros, entre 9 e 12 de 

outubro de 1957, fez com que a Junta Governativa de Pato Branco14montasse 

guarda especial em locais de possíveis ataques. Nesse período, mulheres e 

crianças não saíram de casa e o comércio parou de funcionar. Além disso, corriam 

boatos que, a qualquer momento, a cidade seria invadida por jagunços fortemente 

armados (VOLTOLINI, 2003, p.215). No caso do Entrevistado I (2016), que 

presenciou aquele dia, as lembranças são as seguintes:  

A concentração grande daquela revolta foi aqui na Praça. Porque onde era 
o bar Cantu, que tinha o Ferreira, tinha a livraria embaixo e a rádio era em 
cima. O Ivo Thomazoni comandou tudo ali. Era um prédio de madeira. Os 
colonos em frente, todos armados, em frente a igreja, pertinho da rádio – 
tudo estava cercado  e se organizou toda a campanha [...]. Eu estava 
sempre por aqui, o único padre que estava em casa, os outros padres 
estavam nas capelas. (ENTREVISTADO I, 2016) 

 

Observa-se, aqui, a concepção de Bourdieu (2001, p.31) para a atuação dos 

agentes sociais, uma vez que esses agricultores podem ser reconhecidos como 

“novos agentes”, surgidos naquele momento, em meio a um período de conflito, 

tensão e resistência popular. Assim, essas pessoas, a partir da dinâmica 

estabelecida na Praça, cumpriram uma importante função histórica para o processo 

de desenvolvimento local. Afinal: 

De fato, todos esses novos agentes sociais - a respeito deles talvez seja 
apropriado dizer que, cada qual em seu nicho, contribuirão para a invenção 
do universal do qual se tornarão os porta-vozes por meio dos "filósofos das 
Luzes" - acabaram cumprindo essa função histórica por estarem envolvidos 
em campos relativamente autônomos e cuja necessidade, que eles mesmos 
contribuíram para dar existência, não puderam se furtar. (BOURDIEU, 2001, 
p.31) 

 

Os fatos desencadeados em 1957 resultaram em outro episódio emblemático 

sediado pela Praça Presidente Vargas. Em 17 de março de 1962, o então presidente 

da República, João Goulart, esteve no local para legalizar a situação dos colonos e 

entregar escrituras das terras ocupadas por pequenos agricultores. Na oportunidade, 

foi recepcionado por lideranças políticas e comunitárias (VOLTOLINI, 2003, p.309). 

Em ato público realizado na Praça, Goulart “fez justiça”, conforme a grande faixa 

sustentada pela população que presenciou o ato.  

                                                
14

 A Junta Governativa Provisória foi criada para assumir o comando de Pato Branco durante os dias 
do levante da Revolta dos Posseiros (VOLTOLINI, 2003, p.198-199). 
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Fotografia 10: Concentração de agricultores e da comunidade em geral, na Praça Presidente Vargas, 
na recepção a João Goulart.  
Fonte: Acervo do Departamento Municipal de Cultura de Pato Branco. 

 

Mobilizações sociais em busca de direitos como a Revolta dos Posseiros, 

bem como a relação que assumem com o espaço urbano, estão ligadas ao processo 

de desenvolvimento local, este que não se refere apenas a variáveis ligadas à renda 

ou à acumulação de riqueza. Partindo do pressuposto defendido por Sen (2000), o 

desenvolvimento precisa ser reconhecido não somente por questões econômicas, 

mas também pelas condições de qualidade de vida, do exercício das liberdades 

básicas e dos direitos civis. Ao usufruir dessa liberdade, além de interagir com o 

mundo, é possível influenciá-lo (SEN, 2000, p.69). 

Observa-se que a interação social contribui para constituir a significação de 

um espaço urbano, bem como dos agentes sociais. As experiências obtidas a partir 

dessa perspectiva também são discursivas e refletem, sobretudo, a maneira como 

os sujeitos se posicionam perante a sociedade. Portanto, é preciso considerar que o 

percurso dos eventos desencadeados na Praça central de Pato Branco nem sempre 

foi amistoso. 

 

 

7.1.1.2 HISTÓRIA LIGADA A INTERVENÇÕES FÍSICAS  

 

 

Daremos início, a partir de agora, à reflexão sobre as principais intervenções 

físicas realizadas na Praça Presidente Vargas. Assim, será possível observar a 
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construção composicional dos enunciados construídos ao longo da história, a partir 

da dinâmica do espaço público, bem como pontuar aspectos ideológicos e 

simbólicos expressos nesse processo contínuo de formulação e reformulação. 

Afinal, os projetos de urbanização direcionados à Praça refletiram, em diferentes 

momentos, o papel do lugar enquanto objeto/instrumento do poder público lançado à 

população, que o concebeu como símbolo ideológico, num processo genuíno de 

interação e dialogismo.  

O primeiro prefeito a realizar expressivas intervenções estruturais no local foi 

o Dr. Harry Valdir Graeff, cujo mandato ocorreu no período de 1956 a 1960. Desde 

então, inúmeras transformações físicas ocorreram no local com o intuito de traduzir 

momentos sociais, culturais, políticos e econômicos da cidade. 

Nas imagens abaixo, é possível observar que a área da Praça possuía um 

relevo mais elevado, ficando no alto de um “morro”; depois, com a intervenção de 

terraplenagem realizada na gestão de Graeff, a área recebe os contornos que 

permanecem até os dias de hoje, já com os primeiros traços dos passeios e dos 

canteiros que, mais tarde, desenhariam o ar ajardinado do local.   

 

 

Fotografias 11 e 12: A fotografia 11 mostra a Rua Tapajós no final da década de 1940 – é possível 
perceber, além da concentração de residências no entorno da Praça, a posição mais elevada da 
igreja (circulo vermelho). Na imagem ao lado, de autoria de Nelson Colla, a Praça Presidente Vargas 
em meados das décadas de 1950/1960, após a reformulação feita na gestão do prefeito Harry Graeff.  
Fonte: Acervo do Departamento Municipal de Cultura de Pato Branco. 

 

Para o Entrevistado III (2017, grifo nosso), “[...] cada prefeito que entra faz 

alguma coisa na Praça. Por quê? Porque, politicamente, é a Praça que aparece. 

Então: ‘eu vou deixar um marco meu com a Praça’” – afirma, dando voz à postura 

política dos gestores.  
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Quem partilha a mesma concepção é o Entrevistado II (2016, grifo nosso), 

dizendo que “[...] quase que cada prefeito mexeu um pouco na Praça. Cada prefeito 

deu uma mexida na Praça”, pondera.  Visão semelhante possui, também, o 

Entrevistado I (2016, grifo nosso): “O doutor Graeff foi o primeiro que urbanizou a 

Praça. Dali para adiante, veio o Ivo Thomazoni, o Cattani e assim por diante – todos 

eles faziam modificações”. 

Observa-se, portanto, que os três entrevistados referem-se aos prefeitos em 

sua totalidade ao mencionarem as alternâncias estruturais realizadas no espaço ao 

longo do tempo – como mostra a montagem abaixo, composta por fotos tiradas com 

menos de dois anos de diferença – o que evidencia a estabilidade presente nos 

depoimentos dos entrevistados, em relação à intervenção do poder público na 

paisagem da Praça.  

 

Fotografias 13, 14, 15 e 16: As quatro imagens mostram as transformações físicas realizadas na 
Praça entre 2014 (ano da primeira foto) e 2016 (ano da quarta foto).  
Fonte: Acervo particular da autora. 

 

Assim, a construção composicional está presente nas mudanças dos 

elementos físicos que constituem a Praça, estes que são repetidos e recriados, 

configurando a composição da Praça – toda vez que há uma alternância, essa 

composição é alterada. Da mesma forma que repete e recria, preservando a 

estabilidade, todo enunciado constitui outros enunciados, inclusive os antecipa.  O 

estilo, portanto, está na maneira como se recria aquilo que se repete; a Praça como 

objeto/instrumento, ao ser recriada, é produto da estilização. 

Da mesma forma, o tema da enunciação é determinado, sobretudo, pelo 

contexto social e histórico, pois este “[...] é concreto, tão concreto como o instante 

histórico [...]. Somente a enunciação tomada em toda a sua amplitude concreta, 

como fenômeno histórico, possui um tema. [...]”, (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 

134). Portanto, o conteúdo temático é o sentido que a Praça produz – para a 

população e para o poder público. 
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Contudo, a atitude de Graeff de urbanizar a Praça precisou, sobretudo, do 

aval da igreja, afinal, a forte presença da igreja não marcou apenas o início da 

formação do espaço público, uma vez que persistiu ao longo dos anos, em que boa 

parte da Praça central permaneceu, por muitos anos, enquanto propriedade da 

paróquia. Essa relação fica mais clara ao considerarmos o relato do Entrevistado I 

(2016), que chegou à cidade em janeiro de 1956:    

Então, quando cheguei, a igreja estava dentro da Praça central – o 
Francisco Gutierrez Beltrão, e também o Duílio Beltrão, tinham dinheiro e 
fizeram a planta da cidade. E essa Praça central tem a forma de triângulo – 
a ponta mais estreita era de propriedade da igreja – da mitra de Palmas – e 
estava cercada. A parte voltada para a região Sul, era uma horta. Tinha 
primeiro a horta, depois a casa paroquial, voltada para o Parzianello e a 
Mânica. Era dividida em duas partes. (ENTREVISTADO I, 2016) 

 

Embora já estivesse legalmente reconhecida enquanto espaço público, boa 

parte da área da Praça Presidente Vargas era propriedade da paróquia, situação 

que perdurou até 1958, conforme relata Voltolini (2005), evidenciando assim a 

relação entre religião e política no processo de urbanização de Pato Branco, uma 

vez que “[...] para atender justamente a um projeto de urbanização, dispôs-se frei 

Honorato15 a negociá-la” (VOLTOLINI, 2005, p.221). Na lei nº 30/58, sancionada em 

20 de dezembro de 195816, consta que o poder executivo investiu Cr$ 500.000,00 na 

aquisição da área da Praça Presidente Vargas, valor repassado à Igreja Matriz de 

Pato Branco. Conforme recorda o Entrevistado I (2016):  

[...] A Praça foi devolvida à Prefeitura no tempo do segundo prefeito, o 
doutor Harry Graeff. Ele então tirou a capela de lá e a canônica velha e 
construiu uma canônica nova para os padres aqui nessa quadra. Casa 
grande, de madeira. E, depois, substituída por essa atual. E juntamente, 
então, a Praça foi organizada. Ela foi rebaixada, pois ficava muito alta, cinco 
metros de altura. (ENTREVISTADO I, 2016, grifo nosso) 

 

O Entrevistado II (2016) e o Entrevistado III (2017) chegaram a Pato Branco 

na década de 1960 e têm lembranças semelhantes sobre a forma e paisagem da 

Praça naquela época – contudo, o Entrevistado II (2016) refere-se à Praça de 

outrora como sendo “aquela”, como se, em relação à Praça atual, houvesse espaços 

distintos, como se uma não pertencesse à outra. O Entrevistado III (2017), por sua 

                                                
15

 Foi frei Honorato Brüggemann que negociou a área da Praça com a Prefeitura Municipal para 
atender ao projeto de urbanização realizado pela administração pública na época (VOLTOLINI, 2005, 
p.221).  
16

 Anexo B. 
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vez, reconhece a estabilidade presente no local, apesar do avançar dos anos, das 

modificações físicas e da alternância comportamental das diferentes gerações.  

Era muito romântica aquela Praça. Arborizada, o pessoal andava por ali. 
Não tinha artificialismo. A maioria dos caminhos, das trilhas, eram de terra 
batida. Então, o pessoal andava por ali, namorados, velhos, passeando, 
curtindo aquelas tardes... aquelas tardes bacanas.(ENTREVISTADO II, 
2016, grifo nosso) 
 
Nós nos encontrávamos ali, era ali que a gente namorava, brincava, 
conversava, conhecia pessoas. O cinema era ali perto da Praça, o futebol. E 
é um hábito que permanece até hoje, pois as pessoas se encontram na 
Praça para tomar chimarrão. Um hábito que mostra que o povo de Pato 
Branco não gosta de ficar confinado, ele gosta de sair e de acolher bem os 
outros. Os próprios haitianos, aonde eles se encontram? Na Praça. Então, é 
um lugar de encontro. (ENTREVISTADO III, 2017, grifo nosso) 

 

No comparativo abaixo, é possível compreender o saudosismo presente na 

fala do Entrevistado II (2016), considerando que desde 1965, ano em que ele 

chegou à cidade e começou a registrá-la, a Praça mudou consideravelmente:  

 

 

Fotografias 17 e 18: A primeira imagem, de autoria de João de Paula, mostra a Praça no encontro da 
Rua Guarani (esquerda) com a Avenida Tupi (direita). Ao fundo, é possível observar a fachada do 
Hotel Rodoviária. A fotografia colorida é de 1978 e foi registrada por Rudi Bodanese, após as 
intervenções realizadas na gestão do prefeito Alberto Cattani, o que será apresentado mais adiante.    
Fonte: Acervo do Departamento Municipal de Cultura. 

 

Essa variação entre as concepções individuais perante o mesmo espaço 

físico, parte das relações particulares que cada sujeito desenvolve, ao longo da sua 

vida, com determinado espaço físico. É como se, cada pessoa, organizasse um 

álbum de recordações particular, com imagens e momentos distintos, embora os 

mesmos sejam concebidos e compartilhados no mesmo local. Contudo, essa teia 

dialógica é produzida em um processo permanente de interação social, em que a 

opinião e a atribuição de valor estão diretamente ligadas ao contexto em que o 

sujeito está inserido, sobretudo resultam do papel social que o mesmo possui. 
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Assim, um padre, um comerciante, um professor e um artista, por exemplo, terão 

interpretações distintas quando convidados a divagar sobre a mesma situação. É o 

que estamos presenciando no presente estudo – a concretude das observações 

apontadas por Bakhtin.  

Aliás, a partir das lembranças dos entrevistados, é possível perceber as 

principais características da cidade, especialmente do anel central, entre as décadas 

de 1950 e 1960.  

Quando cheguei aqui, a cidade era pequena, as casas de madeira, não 
havia calçamento. Quando chovia, tinha muita lama e, quando tinha tempo 
bom, era poeira. Todas as casas tinham poeira, nuvens de poeira com o 
vento e caminhões. (ENTREVISTADO I, 2016, grifo nosso) 
 
Eu vi aquela terra bruta, pra ser... era como se fosse uma pedra preciosa 
para ser lapidada. [...] De terra batida, empurrando carro, patinando na rua, 
era jipe traçado. Era uma dificuldade tremenda, mas era gostoso, era muito 
bom. (ENTREVISTADO II, 2016, grifo nosso) 
 
Eu não tinha bem 13 anos, tinha quase 13 anos. Era uma cidade cheia de 
pó, era pó pra tudo que era lado, ou barro né. Quando não chovia, era pó, 
quando chovia, era um barro que a gente não conseguia caminhar. Às 
vezes a gente ia para a escola e tinha que voltar pra casa trocar de roupa, 
porque, se passava um caminhão, porque mais era caminhão naquela 
época, a gente ficava todo embarrado né, não tinha nem como fugir 
(ENTREVISTADO III, 2017, grifo nosso) 
 
 

Como pode ser observada, uma lembrança, em especial, é partilhada entre 

elas: a poeira predominava na cidade. É possível verificar a estabilidade entre os 

enunciados e memórias partilhadas pelos entrevistados, que contribuem para a 

construção do todo enunciativo (BAKHTIN, 2011, p.282).Essa ideia também 

aproxima-se dos gêneros atribuídos aos seus discursos, o que também atende a 

esfera social que cada um está inserido e, consequentemente, representa 

(BAKHTIN, 2011, p.285). 

 

 

7.1.1.3 CONSTRUÇÃO DA MATRIZ SÃO PEDRO APÓSTOLO E O CAMPO RELIGIOSO  

 

 

Ao longo da história de Pato Branco, bem como da Praça Presidente Vargas, 

foram gerados enunciados que expressam o simbolismo do espaço público e que 

refletem demandas da população local. Um forte exemplo é a Matriz São Pedro 

Apóstolo, edificada entre 1960 e 1965, numa mobilização histórica de cooperação 
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entre os moradores locais. Nesse episódio, há mais um exemplo de criação e 

recriação, em que a igrejinha inaugurada em 1937 e que conduziu a formação do 

anel central de Pato Branco, sendo fundamental para a definição da Praça, deu 

lugar a uma nova estrutura.  

Em 1960, quando cheguei aqui, logo ela foi desmanchada e as missas 
eram naqueles dois pavilhões, na Pedro Ramires de Mello [...]. Logo, a 
igrejinha foi desmanchada e construída a igreja, construída em cinco anos e 
sem ter deixado dívidas. Então, veja o poder de organização do povo, que 
quando tinha uma ideia eles se uniam e faziam acontecer. 
(ENTREVISTADO III, 2017, grifo nosso)   

 
Quando o Entrevistado III (2017) refere-se ao “poder de organização do 

povo”, também refere-se à participação popular na localização da nova igreja, cujo 

projeto original compreendia outra localização, considerando que a área junto à 

Praça não possibilitaria a construção de uma estrutura ampla – se não fosse o 

engajamento da população em reivindicar que a igreja permanecesse na Praça, ela 

teria sido construída em outro local, a duas quadras da área atual. Isso porque, ao 

saberem da decisão dos frades, a população organizou uma churrascada para pedir 

ao bispo da época que não transferisse a igreja de lugar, conforme relata o 

Entrevistado I (2016): 

[...] comerciantes daqui logo fizeram uma churrascada para Dom Carlos e 
pediram para não fazer a igreja lá. Aí o bispo proibiu que fizesse naquele 
local. Então, a única solução foi dentro da Praça, porque era difícil, pois a 
Praça era um triangulo e para fazer a casa paroquial e a igreja, era muito 
pouco espaço e ficava difícil. (ENTREVISTADO I, 2016, grifo nosso) 

 

Um dos principais exemplos da união popular desencadeado na Praça 

Presidente Vargas foi a construção do principal elemento que compõe o traçado do 

espaço público: a Igreja Matriz São Pedro Apóstolo. Iniciada em 1960 e inaugurada 

em 29 de junho de 1965, a obra foi conduzida por frei Gonçalo Orth e contou com a 

colaboração da população, que trabalhou e doou recursos financeiros, de forma 

voluntária, para garantir que a cidade tivesse uma igreja com o porte de município 

que já demonstrava se destacar regionalmente. Para tanto, houve casos de famílias 

que trabalharam 400 dias para concretizar a edificação (JUNIOR et al., 2009, p.04). 
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Fotografias 19 e 20: Foto de autoria de João de Paula mostra a igreja concluída, pouco antes da 
inauguração – observa-se, portanto, que a cor amarela que caracteriza a matriz veio apenas mais 
tarde, uma vez que, a fachada da estrutura inicial, possuía tijolos adornando os detalhes.  A última 
imagem, do acervo particular da autora, mostra a matriz e sua localização diante da Praça – à 
esquerda, há o mausoléu construído em 2016, para receber os principais párocos que passaram pela 
igreja; à direita, o terreno mencionado anteriormente, onde está situada a Casa Temática da cidade e 
que pertence à paróquia.  
Fonte: Acervo de João de Paula (foto 19), acervo da autora (foto 20). 

 

Contudo, como a “igrejinha” situada na Praça não comportava mais a 

população de fiéis, as missas passaram a ser realizadas em pavilhões construídos 

na Rua Pedro Ramires de Mello, a menos de uma quadra da Praça, conforme 

recorda o Entrevistado I (2016):  

Quando o frei Honorato chegou aqui, em Pato Branco, era o segundo 
pároco. Então, ele comprou terrenos onde e o palácio dos arcos ao lado do 
Cavazzola

17
, havia três lotes grandes ali. Fizeram um pavilhão grande, para 

mil pessoas e dois outros pavilhões, de dois andares, para festas. Durante 
todo o tempo de construção da igreja, as festas de São Pedro aconteceram 
nesses pavilhões. (ENTREVISTADO I, 2016) 

 

A edificação da matriz foi concluída em 1965 e deu lugar à capela que, em 

1935, contribuiu para o reconhecimento da área da Praça Presidente Vargas. Assim 

como a anterior, a nova igreja permaneceu dentro dos limites da Praça, integrando a 

dinâmica relacional desencadeada no espaço público. Todavia, a matriz configura-se 

como mais um importante elemento que caracteriza a Praça e influi na relação que a 

população estabelece com o local e denota diversos traços de estabilidade na 

dinâmica relacional. Uma curiosidade revelada pelo Entrevistado I (2016), por 

                                                
17

 O Edifício Severino Cavazzola foi construído em meados dos anos 2000 e situa-se no encontro 
entre as ruas Pedro Ramires de Mello e Guarani, no mesmo local onde esteve o primeiro hotel de 
Pato Branco entre as décadas de 1930/1940, de propriedade do alemão Paulo Schmidt. A localização 
pode ser observada no mapa 1, disposto na página 110. 
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exemplo, é que o sino que badala as horas e anuncia os acontecimentos na Praça – 

e que ecoa pela cidade – é o mesmo da igrejinha inaugurada em 1937.  

Outro exemplo que demonstra a representatividade da igreja não apenas 

enquanto ícone da paisagem urbana ou elemento restrito da fé, mas como signo que 

reflete em diferentes interações relacionais culturais entre os sujeitos, está na 

percepção de espaço e tempo inerente à matriz. O relógio da torre, instalado antes 

da inauguração da Igreja, contribui para organizar a vida no anel central da cidade, 

produzindo sentido e condicionando praticas da atividade humana – se o relógio 

pára, a sensação de desconforto anuncia que algo na rotina da cidade não está de 

acordo.  

Para o Entrevistado III (2017), a matriz “não é só um local onde existe a 

religião. Tem o sino, que badala as horas, é o local onde o povo se encontra. Não 

precisa ser católico para ir às missas. É um símbolo muito forte [...]”.Quem também 

partilha a mesma opinião, de que a Matriz São Pedro Apóstolo é um símbolo local 

que ultrapassa, inclusive, questões religiosas, é o Entrevistado II (2016). Para ele, a 

igreja:  

É um símbolo da cidade, é um ponto de referência. Eu até tenho um poema, 
que eu falo que acidade começa ao redor de uma igreja. Pato Branco 
começou ao redor de uma igreja. [...] A igreja é o centro de Pato Branco. É o 
ponto de referência. Quer queira, quer não. Seja a religião que for. 
(ENTREVISTADO II, 2016) 
 

 

 

Fotografias 21, 22 e 23: As três imagens, respectivamente das décadas de 1960, 1970 e 1980, 
mostram a visão da Praça no ponto de encontro entre as ruas Guarani e Iguaçu, demonstrando a 
presença da igreja no processo de transformação física do espaço público.  
Fonte: Acervo do Departamento Municipal de Cultura de Pato Branco. 

 

 Além disso, existia em meados das décadas de 1960 e 1970 a chamada 

“santa saída”, momento em que os jovens aguardavam o final das missas para 

poderem namorar. Um hábito, uma vez que a ida à igreja reforçava o papel da Praça 

enquanto ponto de encontro da sociedade pato-branquense. O Entrevistado II (2016) 



124 
 

resgata essa lembrança enquanto mostra uma fotografia feita por ele, onde jovens 

rapazes aguardavam as moças saírem da igreja.  

Essa aqui era a rapaziada de então. Veja, na Praça, para esperar a “santa 
saída”. Não era para ir à igreja, era para esperar a santa saída da missa no 
domingo (risos). Ficavam aí, engraxando o sapato, jogando conversa fora, 
esperando a santa saída por causa das mulheres que estavam lá na missa. 
Era o meio mais fácil de ver o mulherio, era ficar ali, na Praça. [...] 
(ENTREVISTADO II, 2016) 

 

Ainda no que diz respeito à religião, especialmente à igreja católica, a 

apropriação não ocorre somente por meio da edificação da Matriz. Desde a década 

de 1960 há registros, por exemplo, de comemorações alusivas à Semana Santa. Até 

os dias de hoje, o ponto alto das celebrações de Corpus Christi acontece na Praça 

central, conforme demonstra a comparação a seguir:  

 

 

Fotografias 24 e 25: Semana Bíblica de 1963, na passagem da alegoria que representava o exército 
egípcio (foto 24) e celebração de Corpus Christi, em maio de 2015 (foto 25).  
Fonte: Acervo do Departamento Municipal de Cultura de Pato Branco e acervo particular da autora.  

 

Em dezembro de 2015, um novo elemento começou a fazer parte da 

paisagem da Praça: o mausoléu construído pela Paróquia São Pedro Apóstolo, ao 

lado da igreja matriz. Em matéria publicada pelo Jornal Diário do Sudoeste, em 07 

de janeiro de 2016, consta que a construção “[...] faz parte das comemorações do 

cinquentenário da construção da atual igreja matriz, festejado em 29 de junho do 

ano passado [...]” (VARGAS, 2016).  

A fala do pároco, frei Olivo Marafon, explica que a prática é comum, inclusive, 

em cidades da região. Segundo ele, “[...] há várias igrejas que possuem mausoléus, 

como em Santa Izabel D’Oeste, onde o mausoléu é dentro da igreja, e em 
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Chopinzinho, onde foi construído na parte da frente da igreja", (MARAFON, apud 

VARGAS, 2016).  

No processo de criação e recriação, no mesmo local já houve uma escola, o 

antigo Agostinho Pereira, que existe até os dias de hoje, vinculado à Rede Estadual 

de Educação, situado a poucas quadras da Praça, no alto da Rua Dr. Silvio Vidal. 

Segundo o Entrevistado III (2017),“[...] ali onde hoje tem o mausoléu, também um 

barranco ali, um morro né, foi a escola Agostinho Pereira, foi ali que foi a primeira 

sala de aula”. 

 

 

7.1.1.4 A PRAÇA DOS ENCONTROS E DOS NAMOROS  

 

 

Quem também menciona os namoros que aconteciam depois das missas, é o 

Entrevistado III (2017), reforçando a representatividade da Praça enquanto centro da 

vida social, religiosa e política de Pato Branco, o que atende a visão teórica 

apresentada até aqui, referente aos espaços primeiros, aqueles que, a serem 

formados juntamente com o processo inicial de construção das cidades, acaba 

recebendo não apenas o anel central, mas transformando-se o centro da vida 

daquela localidade.  

A Praça é o local onde as coisas aconteciam, os fatos políticos, os fatos 
regionais, os fatos religiosos. Além de ser o coração da cidade, tinha a 
igreja ali do lado, onde o povo se reunia – porque todo mundo ia à missa, os 
namoros aconteciam depois da missa, porque a família deixava ir à missa. 
(ENTREVISTADO III, 2017) 
 
 

 

 

Fotografias 26, 27 e 28: A primeira imagem, feita entre as décadas de 1960 e 1970, é de autoria de 
João de Paula e mostra os jovens que aguardavam as moças saírem da missa e que, enquanto isso, 
aproveitavam para engraxar os sapatos. As outras duas imagens retratam a juventude no mesmo 
período, confraternizando na Praça central da cidade.  
Fonte: Acervos de João de Paula (foto 26) e Rudi Bodanese (fotos 27 e 28). 
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A relação entre o espaço público e a matriz permanece até os dias hoje, 

principalmente se considerarmos que parte da Praça ainda é de propriedade da 

paróquia: o espaço situado ao lado da matriz, onde hoje existe a Casa Temática de 

Pato Branco, lugar que recebe as festividades do Natal e da Páscoa. Segundo o 

Entrevistado I (2016), essa área já chegou a ser murada, sendo separada da Praça. 

Atualmente, não há divisórias, a matriz e a área lateral integram a estrutura da 

Praça, estabelecendo, assim, uma relação de proximidade entre a comunidade e a 

igreja, em relação à utilização do espaço. Contudo, a afirmação abaixo nos faz 

refletir sobre a dominação do local, tendo em vista que o mesmo atende as 

necessidades do Estado e da igreja.  

A Praça ainda tem uma parte da igreja, onde o Alceni Guerra
18

 desapropriou 
uma parte. Onde tem o Papai Noel. Então, essa Praça está sendo bem 
utilizada e bem enfeitada e aproveitada. Ainda tinha os muros, que tinha, 
que ficou anexada a Praça. Terça parte da Praça é da igreja e dois terços 
são da Prefeitura. (ENTREVISTADO I, 2016, grifo nosso) 

 

Outro momento que demonstrou a representatividade da Praça enquanto 

ponto polarizador da vida cotidiana e local de encontro da população foi a nevasca 

ocorrida em 21 de agosto de 1965. Embora não houvesse nenhuma convocação 

oficial, a população saiu de suas casas e se reuniu na Praça Presidente Vargas – 

viajantes, comerciantes e famílias inteiras reuniram-se no local para fazer bonecos 

de neve. Entre os mais emblemáticos, que ficaram eternizados em fotografias, estão 

um pato e uma noiva, uma vez que naquela data ocorreriam doze casamentos um 

dos quais não aconteceu em virtude da ausência do noivo.  

Tudo na Praça. Todo mundo na Praça, fazendo esculturas de neve, se 
jogando punhados de neve, fazendo guerra de neve. É, aquela piazada 
brincando. Foi um dia maravilhoso. [...] Porque a Praça era o centro de Pato 
Branco. Era o lugar de tudo na Praça. Era o lugar da fofoca, era o lugar de 
saber as notícias, o lugar de tudo era a Praça. Então, o pessoal viu a neve e 
correu para a Praça. A maioria nunca tinha visto neve. Aqui tinha gente do 
Nordeste, do Norte, de São Paulo, do Rio de Janeiro, das bandas para lá. 
Nunca viram neve. Vieram aqui. Então, aí o pessoal comprou fotografia, 
tirou fotografia, queria para mandar para os parentes. Eu me esbaldei. Saí 
do anonimato. (ENTREVISTADO II, 2016) 

 

O episódio tem um valor especial para o Entrevistado II (2016), uma vez que 

em virtude da nevasca – e por dominar as técnicas fotográficas que lhe permitiram 

registrar o momento – ele tornou-se conhecido na cidade em que havia chegado há 

                                                
18

 Alceni Guerra foi prefeito de Pato Branco no período de 1997 a 2000. 
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pouco mais de seis meses, onde lutava para estabelecer-se junto com a família. A 

neve e a confraternização na Praça foram decisivas para que isso ocorresse:  

[...] As fotografias que eu levei, eu vendi tudo. Não sobrou um, vendi todas. 
Subi para o laboratório, entrei para o laboratório, chegou gente batendo lá, 
querendo mais fotografias. Tive que mandar esperar e fazer mais 
fotografias. Passei uma semana fazendo fotografias. E não teve ninguém 
que não me conhecesse por causa da neve. A partir daí, eu fiquei 
conhecido e não me faltou mais serviço. (ENTREVISTADO II, 2016) 

 

 

Fotografias 29, 30 e 31: Na primeira imagem, de autoria de João de Paula, a população pousa diante 
de um pato de neve. Na outra, de autoria de Nelson Colla, é possível ver a paisagem da Praça 
naquele dia, quando a nevasca cobriu as árvores, bancos e a matriz. A última imagem, do acervo de 
Rudi Bodanese, o segundo boneco de neve mais famoso daquela ocasião, a noiva.    
Fonte: Acervos do Departamento Municipal de Cultura (fotos 29 e 30) e de Rudi Bodanese (foto 31). 

 

No final da década de 1960 aconteceu a primeira FIEL - Feira Estudantil do 

Livro, realizada na Praça Presidente Vargas. Muito mais do que reunir produções 

literárias e incentivar a leitura, a feira demonstrou que o espaço público pode reunir 

diferentes grupos, onde a união popular é capaz de contribuir diretamente para o 

desenvolvimento local, neste caso a educação. Segundo o Entrevistado III (2017), 

“existia uma rivalidade entre os colégios, mas na feira do livro eles se uniram para 

trazer cultura [...] Esse valor cultural, com as revistas e jornais, sempre existiu em 

Pato Branco”. Talvez pelo fato do país vivenciar a ditadura militar na época, a faixa 

exposta na Praça durante a feira traz as palavras: verdade, justiça, amor e liberdade.   

 

Fotografia 32: FIEL - Feira Estudantil do Livro, ainda na década de 1960.  
Fonte: Acervo do Departamento Municipal de Cultura. 
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7.1.1.5 A PAISAGEM MODIFICADA  

 

 

A paisagem arborizada com a predominância dos jardins, que caracterizava a 

Praça Presidente Vargas, mudou completamente após uma das principais 

intervenções físicas realizadas na história desse espaço público. Na gestão do 

prefeito Alberto Cattani, que comandou o Poder Executivo de 1969 a 1973, um novo 

projeto de urbanização foi executado na Praça, quando foram extraídas todas as 

árvores cultivadas no local a partir da década de 1930. “Foi muito ruim, houve muito 

protesto”, relata o Entrevistado II (2016). “Cada prefeito que entrava, queria deixar a 

sua marca. Então, desmanchava o que o outro havia feito e dava outro contorno, 

dava outra forma”, completa o Entrevistado III (2017), fazendo-nos remeter ao 

constante movimento de criação e recriação por qual perpassa a Praça, enquanto 

instrumento da ação do poder público. 

 

Fotografias 33 e 34: À esquerda, Praça Presidente Vargas recebendo as intervenções do projeto 
estrutural executado na gestão do prefeito Alberto Cattani. A partir dessa mudança, a Praça ganhou 
uma área destinada a um playground, o que permanece até os dias de hoje. A foto ao lado é de 
autoria de Rudi Bodanese e foi feita por volta de 1974, onde é possível observar, inclusive, o traçado 
antigo da Avenida Tupi, na parte inferior da fotografia, onde havia um ponto de ônibus no mesmo 
lugar onde havia um ponto de táxi, o que pode ser verificado nas fotografias anteriores, 
especialmente as da década de 1950.   
Fonte: Acervos do Departamento Municipal de Cultura (foto 33) e de Rudi Bodanese (foto 34). 

 

O Entrevistado II (2016) caracteriza essa alteração física como “violenta” e 

demonstra a relação que o homem estabelece com o meio ambiente – cuja 

valoração simbólica varia para cada sujeito – ao mencionar seu sentimento pelas 

árvores que foram extraídas na oportunidade. Para ele, “tem gente que não gosta de 

árvore. Tem gente que quer cimento. Então, para esses foi bom. [...] Eu já sou o 
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contrário, eu gosto de planta. Gosto de chão e gosto de planta” (ENTREVISTADO II, 

2016). Ainda nesse sentido:  

A Praça sempre foi um local romântico. Um local místico. Não sei se é por 
causa da igreja, ou por causa das árvores. Porque as árvores sempre me 
fascinaram. Uma árvore, a gente acompanha o crescimento de uma árvore. 
Aqueles ipês, eu fotografei. Inclusive, as flores de ipê no chão. “– É, porque 
é sujeira”. Sujeira nada! Para mim, uma flor, caída no chão, numa calçada, 
um rastro de gato ou de um cachorro, para mim é decoração, não é sujeira. 
[...] (ENTREVISTADO II, 2016) 

  

Nesse processo de arranjo e rearranjo vivenciado no processo histórico da 

Praça central de Pato Branco, como ocorre a consulta popular? Aliás, a população é 

consultada a cada nova intervenção física? Segundo o Entrevistado II (2016): 

“Alguns consultavam, raramente. O pessoal era meio ditador. Fazia como lhe dava 

na telha”. Na percepção do Entrevistado III (2017), há sempre um grupo político que 

apoia essas mudanças, onde a consulta à população em sua totalidade é algo 

inviável – o que remente à percepção da privatização do espaço público 

apresentada anteriormente.  

É uma vontade, de certa forma, imposta. Mas, não totalmente imposta, 
porque ninguém faz uma coisa sozinho. Eu tenho uma vontade, mas aquela 
vontade só vai pra frente se eu tenho um grupo que me apoie. [...] Então, 
tanto as coisas boas como as coisas ruins, sempre acontecem porque 
alguém apoia, um grupo de pessoas apoia. Mas não assim que cada um da 
população fosse ouvido, se pode fazer ou não pode. E também a gente 
entende que não pode né, porque se eu for perguntar para todos se posso 
fazer ou não posso fazer, a coisa não acontece. Então, é o grupo que tá 
mais próximo, que governa, que tá mandando, o mando político daquela 
época, daquele momento, que vai fazendo com que as coisas aconteçam. 
(ENTREVISTADO III, 2017) 

 

Aqui, é importante pontuar outro aspecto relevante em relação às 

transformações e alternâncias desencadeadas pelo poder público. Assim como a 

Praça está em permanente construção e reconstrução, a relação da população com 

o local também acompanha esse processo de mudanças. Ocorre que o signo 

ideológico (praça) torna-se, por vezes, instrumento de refração e de deformação do 

ser, diante da dominação de determinado grupo social, conforme afirma 

Bakhtin/Volochínov (2014, p. 48):  

Mas aquilo mesmo que torna o signo ideológico vivo e dinâmico faz dele um 
instrumento de refração e de deformação do ser. A classe dominante tende 
a conferir ao signo ideológico um caráter intangível e acima das diferenças 
de classe, a fim de abafar ou de ocultar a luta dos índices sociais de valor 
que aí se trava, a fim de tornar o signo monovalente. 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014, p. 48) 
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Se avançarmos para a década de 1980, poderemos relembrar outro elemento 

situado na Praça e que hoje não existe mais: um relógio solar, nas proximidades do 

atual Café da Praça.  

A gente tinha um relógio do sol ali na Praça, que foram os professores que 
fizeram, foi um senhor que veio, aí fez o desenho. Mas, aí com todas as 
remodelações... porque a Praça também, cada prefeito que entra faz 
alguma coisa [...]. (ENTREVISTADO III, 2017) 

 

O relato do Entrevistado III (2017) sobre o relógio solar, também pode ser 

associado à estabilidade do processo de recriação da Praça, uma vez que a 

professora demonstra acreditar que o relógio possa ser construído novamente, a 

exemplo de outros elementos que foram remodelados ao longo dos anos. Ela afirma: 

Então, ali tinha o relógio do sol, que foi destruído. O que é um crime, mas 
quem sabe um dia consegue se construir outro. As capelinhas com as 
virtudes, que há muito tempo era para ter, agora a gente tem. Então, são 
passagens históricas que vai se fazendo através do local, porque precisa-se 
do local, precisa do espaço físico para que as coisas aconteçam. 
(ENTREVISTADO III, 2017, grifo nosso) 

 

 

Fotografias 35 e 36: o pato-branquense Leonardo Rizzon brinca no relógio solar da Praça Presidente 
Vargas por volta de 1984.   
Fonte: Acervo pessoal de Leonardo Rizzon. 
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7.1.1.6 NUDEZ EM PRAÇA PÚBLICA: ALEGORIAS DA OBRA DE ARTE REJEITADA 

 

 

A Praça Presidente Vargas recebeu o “Largo das Virtudes” em 07 de abril de 

2000.19 Todas as peças eram de autoria do escultor Kalu Chueiri, inclusive a mais 

polêmica, a protagonista: a escultura que tinha como proposta retratar o amor entre 

o homem e a mulher, na figura de um casal nu, que se situava no centro do chafariz. 

A escultura foi retirada da Praça em meados de 2008.20 Em matéria publicada 

pelo jornal Diário do Sudoeste, em 7 de dezembro de 201621, há menção ao embate 

popular em relação à significação da obra. O texto, com o título “O amor eternizado”, 

diz que “por parte da comunidade, a obra, que visualmente é composta por um casal 

nu abraçado, foi criticada. Outra parcela da população por muito tempo se perguntou 

por onde andava a obra [...]”, (ROSSI, 2016, p.09).  

 

 

Fotografia 37: Visão do chafariz e a obra Largo das Virtudes em 2003.  
Fonte: Acervo da Prefeitura de Pato Branco.  

                                                
19

Data foi identificada por meio de pesquisa no acervo fotográfico da Prefeitura de Pato Branco, 
conforme mostra o Anexo C.  
20

 A matéria mencionada cita que a obra foi retirada da Praça Presidente Vargas em 2006, contudo, 
em pesquisa realizada junto ao acervo fotográfico da Prefeitura de Pato Branco, observa-se que a 
mesma ainda estava na Praça até meados de 2008. 
21

 Anexo D. 
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Há, portanto, uma variação entre as interpretações ideológicas transferidas às 

esculturas. Bakhtin/Volochínov (2014, p.33) justifica tal alternância, uma vez que o 

domínio dos signos é acompanhado por diferentes representações ideológicas, que 

orientam e refratam a realidade, cada uma de acordo com o campo da atividade 

humana que representa. Afinal, “cada campo dispõe de sua própria função no 

conjunto da vida social. É seu caráter semiótico que coloca todos os fenômenos 

ideológicos sob a mesma definição geral”, (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.33).  

Ainda nesse sentido, Bakhtin/Volochínov (2014, p.31) lembram que é 

importante considerar uma imagem artístico-simbólica enquanto produto ideológico, 

uma vez que, ao ser “[...] ocasionada por um objeto físico particular já é um produto 

ideológico”. Dessa forma, quando o signo recebe o caráter de objeto físico, passa a 

representar outra realidade (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p. 31). Esta, por vezes, 

pode representar diferentes esferas da atividade humana, juntamente com suas 

varias interpretações e alegorias.  

O destino da obra também foi questionado na Sessão Ordinária do Poder 

Legislativo do Município de Pato Branco, realizada em 20 de novembro de 2011, 

conforme consta registrado na ata nº 86/2011. O texto relata que vereadores 

solicitaram, na ocasião, “[...] ao Executivo Municipal, para que através do 

departamento competente, seja informado a esta Casa de Leis porque as estátuas 

pertencentes ao Largo das Virtudes não foram recolocadas [...]”. Segundo consta o 

documento, o prefeito na época “[...] comentou sobre as estátuas pertencentes ao 

Largo das Virtudes que ainda não foram recolocadas na Praça Presidente Vargas, 

salientando que o projeto da Praça ainda não foi totalmente concluído”. 

Na reportagem de dezembro de 2016, no entanto, Kalu Chueiri relata que a 

estátua foi resgatada em 2010, quando estava “[...] em meio a uma área de mata, 

para que não fosse encontrada [...] também para que não fosse quebrada”. Há, 

portanto, alternância de sentido nesta constatação, uma vez que o artista demonstra 

receio ao afirmar que o intuito era não encontrar a obra, ora não a quebrar. Como 

vimos anteriormente, Bakhtin (2011, p.301) nos mostra que todo enunciado, por ser 

composto por ideologia, possui gênero, autor e destinatário, características que 

direcionam o tom valorativo do que dizemos, bem como a forma com que agimos 

diante de determinadas situações.   
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Destaque para o trecho a seguir, que menciona as críticas que o artista 

sofreu, na época em que a obra permaneceu na Praça. Ele alega que a população 

transferiu a noção de pecado ao casal nu:  

Estava seguro dentro da minha formação cultural de que a nudez na arte é 
sinal de pureza, uma vez que se está despido de toda e qualquer amarra 
[...] na visão da população é que ela passou a ser pecado. (CHUEIRI, apud 
ROSSI, 2016, p. 09, grifo nosso).  
 

 Há, portanto, interferências do acaso que não podem ser previstas pelo artista 

e que influenciam o processo de concepção – bem como a percepção social a partir 

do momento que o objeto é lançado ao público – justamente pelo seu caráter 

inacabado, o que também reflete na ausência de uma interpretação definida, comum 

a todas as pessoas (SALLES, 2006, p.22). Aqui, podemos observar o sujeito e a 

cultura no espaço de transformações – a praça pública, onde verificamos “[...] as 

macrorrelações do artista com a cultura e, aos poucos, nos aproximaremos do 

sujeito em seu espaço de transformações”, (SALLES, 2006, p.38). 

 A continuidade se manifesta pela variedade particular das interpretações, uma 

vez que cada pessoa receberá a manifestação artística de forma distinta. Salles 

(2013, p.95), aponta que “qualquer olhar já é um modo de ver de uma perspectiva 

específica e, necessariamente, não é idêntico ao objeto observado”. Nesse sentido, 

a autora completa, explicando que “no instante de apreendermos qualquer 

fenômeno, já o interpretamos e naquele mesmo instante vivenciamos uma 

determinada representação”, (SALLES, 2013, p. 95).  

Outra evidência sobre as diversas interpretações que a escultura culminou, 

pode ser observada no texto gravado na placa que acompanhava a escultura. Sem a 

indicação de autoria, o texto apresentava a noção de amor enquanto dádiva inerente 

à humanidade:  

Amor 
Um dia me perguntaste o que é o amor, e como se pode medi-lo. E eu te 
respondi: é o sentimento do sublime, é a ideia de Deus! É a forma de 
todas as coisas, de nós mesmos, de toda a natureza, de todo o universo. 
Mas não se mede como as formas ou o tempo porque o espaço é uma 
visão, e o tempo uma convivência, enquanto o amor é Eterno, e a 
eternidade não pode ser fragmentada. O amor é nossa origem, e quando 
nos toca na consciência esta capa de Ser que nos envolve nos 
assemelhamos a Deus, que somos na origem. O amor se reflete na 
consciência como uma fagulha do divino, por uma sensação ou 
sentimento. Um encontro no olhar, um toque na pele, uma fragrância de 
mulher, o inesperado de um beijo, os abraços de um abraço, a voz que 
encanta ou o pensamento que fascina. A fagulha é apenas a centelha da 
eternidade, que eu sou em tu, e tu és em mim, porque o amor é a forma e a 
origem de todas as coisas, e se materializou com muita força em nós dois.  
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 Se observarmos as expressões ligadas à noção de amor enquanto “ideia de 

Deus”, “forma de todas as coisas, de nós mesmos, de toda a natureza”, denota de 

que a intenção do texto era explicar que a alusão referia-se, na verdade, a uma 

referência à essência humana. Além disso, as ocasiões em que a figura divina é 

menciona, referem-se justamente à fé, especialmente porque a história da Praça – 

bem como da cidade – esteja ligada à construção da Matriz São Pedro Apóstolo, 

situada junto à Praça Presidente Vargas, a poucos metros da escultura, como pode 

ser observado no mapa a seguir:  

 

 

Mapa 2: Ilustração criada pela autora, a fim de mostrar a disposição do chafariz em relação à 
localização da igreja mencionada. 

 

Não sabemos se o texto foi colocado junto à escultura tão logo a sua 

inauguração, ou se houve a necessidade de adicioná-lo à obra posteriormente, em 

virtude das diferentes compreensões sobre o seu simbolismo. Contudo, ao 

considerar a concepção dos gêneros do discurso apontada por Bakhtin (2011, 

p.275), fica evidente o tom valorativo do conteúdo, bem como seus destinatários: a 

população, uma vez que parte dela não aceitava a escultura. De acordo com o 

Entrevistado I (2016): 
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O pessoal achou que fosse uma cena de amor, então no dia 07 de 
setembro, quando houve o desfile, [...] colocaram uma capa grande de 
plástico por cima, para cobrir aquilo. E houve protestos por causa daquilo. 
[...] Eu estava na Praça e então eu vi que tinha aquela capa grande, durante 
a parada toda. Bem na frente do pessoal que fazia o discurso. 
(ENTREVISTADO I, 2016) 
 

Todavia, o texto tem um recado a ser dado: não estamos fazendo menção à 

pornografia e sim ao significado mais puro do amor. A mensagem tinha autor e 

destinatário, embora o nome do primeiro não constasse: sua apresentação no local 

mais visado da cidade era de interesse do poder público, que foi quem instalou e 

manteve o casal no mesmo lugar por quase dez anos.  

Considerando essa tentativa de “explicar” a obra de arte, verificamos a 

seguinte afirmação de Salles (2006, p.21): “a relação entre o que se tem e o que se 

quer reverte-se em contínuos gestos aproximativos – adequações que buscam a 

sempre inatingível completude”. Ou seja, as diferentes interpretações relacionadas 

ao teor da escultura são reflexos das redes de conexão que compõem o espaço 

público – as diferentes pessoas, em suas crenças e valores distintos, compõem um 

ambiente onde “elementos aparentemente dispersos estão interligados” (SALLES, 

2013, p.95). Essa variação de interesses torna possível a cena cotidiana em que 

“um elemento inferido é atacado a outro” (SALLES, 2013, p.95) – a luta pela 

apropriação, conforme vimos anteriormente.  

Dessa forma, resta-nos reconhecer que essa ressignificação, resultante da 

apropriação social, é produto, justamente, do gesto inacabado. Isso ocorre porque a 

obra, assim como a Praça pública que a acolheu, caracteriza-se como um objeto 

que, mesmo sendo reconhecido como “acabado”, pertence, no entanto, a “[...] um 

processo inacabado. Não se trata de uma desvalorização da obra entregue ao 

público, mas da dessacralização dessa como final e única forma possível”, 

(SALLES,  2006, p.21). 
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Fotografias 38 e 39: A primeira imagem (38), é de 2006, quando parte das peças que contornavam o 
chafariz foram alvo de vandalismo, sendo retiradas das “capelinhas” e colocadas no chafariz. A última 
imagem é de 2016, e mostra a revitalização do chafariz, bem como a nova utilização das capelas, 
que hoje possuem um memorial histórico sobre a Praça.  
Fonte: Acervo da Prefeitura de Pato Branco.  

 
Além dos protestos, as obras eram alvo de vandalismo, como mostra o 

comparativo acima. Elas foram retiradas no local por volta de 2008. Contudo, há 

quem lamente tal atitude, uma vez que a rejeição pelo casal e pelas demais peças 

não era unânime entre a população, uma vez que a interpretação pessoal de cada 

sujeito atende a sua trajetória de vida, o contexto em que está inserido, bem como a 

sua posição social. O Entrevistado II (2016), por sua vez, apresenta um ponto de 

vista guiado pelo senso artístico, criticando a influência religiosa na remoção das 

esculturas.     

Eu senti tirarem de lá aquelas duas estátuas, aquela estátua dos 
namorados lá na Praça, que eu não sei qual foi a religião que obrigou tirar 
de lá, porque esses caras não imaginam do passado. Eu não viajei, não 
conheço o mundo, mas eu leio e vejo fotografias, de Roma, da Grécia, de 
outros pontos, onde nudismo em estátua e coisas, é arte que todo mundo 
vê. Na frente da Praça da Sé, parece-me que tem. Então não existe esse 
troço de querer condenar uma estátua daquela, que não tinha nada de 
puritano, nada de... era uma estátua, simplesmente uma exaltação ao amor. 
Tiraram de lá. Isso é o fim da picada. Pra mim, é o fim da picada. 
(ENTREVISTADO II, 2016) 

 

 

Assim como a Praça está em constante movimento, seus elementos 

permanecem em constante processo de reformulação. Nesse sentido, em 2015, as 

antigas “capelinhas” que outrora receberam o Largo das Virtudes, passaram a 

comportar um resgate histórico feito pela Prefeitura, que traz diversos 

acontecimentos ocorridos na Praça. O memorial histórico foi uma das intervenções 
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de uma grande revitalização física realizada da Praça 22 . Nesse processo de 

recriação e refração do signo, tanto a Praça como as obras de arte vivenciam uma 

dialética interna:  

[...] Esta dialética interna do signo não se revela inteiramente a não ser nas 
épocas de crise social e de comoção revolucionária. Nas condições 
habituais da vida social, esta contradição oculta em todo signo ideológico 
não se mostra à descoberta porque, na ideologia dominante estabelecida, o 
signo ideológico é sempre um pouco reacionário e tenta, por assim dizer, 
estabilizar o estágio anterior da corrente dialética da evolução social e 
valorizar a verdade de ontem como sendo válida hoje em dia. Donde o 
caráter refratário e deformador do signo ideológico nos limites da ideologia 
dominante. (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.48)   

 

 O escultor Kalu Chueiri possui outras obras de sua autoria, situadas na Praça 

– e que permanecem no local até os dias de hoje. Em 01 de março de 200223, foi 

inaugurado um monumento no local em homenagem a Getúlio Vargas, como pode 

ser observado na imagem abaixo: 

 

 

Fotografia 40: Monumento em homenagem a Getúlio Vargas.    
Fonte: Acervo particular da autora. 

 

A escultura, que tem a altura e os traços do ex-presidente da república, está 

acompanhada de uma reprodução da sua carta-testamento. Há, ainda, uma placa 

                                                
22

 Informações sobre o Memorial Histórico da Praça Presidente Vargas podem ser encontradas em: 
http://www.patobranco.pr.gov.br/memorialdapraca.   
23

 A data de inauguração está disposta na placa de bronze que acompanha o monumento.   

http://www.patobranco.pr.gov.br/memorialdapraca
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com o nome das principais autoridades e lideranças políticas da época, reverenciado 

aqueles que, segundo consta o conteúdo gravado na Praça, estiveram presentes na 

inauguração do monumento – mais uma vez, a Praça aparece como instrumento do 

poder público, representando esferas e seus atores sociais.  

 

 

 

7.1.1.7 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA TUPI 

 

 

Outra importante intervenção física realizada na Praça Presidente Vargas 

ocorreu em 1996, com o fechamento de parte da extensão da Avenida Tupi e a 

formação de um grande calçadão ligando a Praça à Matriz São Pedro Apóstolo. A 

partir disso, Praça e igreja estavam, definitivamente, unidas. De acordo com 

reportagem publicada na capa da edição de 22 de março de 1995, do Jornal Gazeta 

do Sudoeste, intitulada “Reurbanização da Tupi será por etapas”24, a obra ocorreria 

por etapas e iniciaria no ano seguinte, justificando que:  

Com o desvio do trânsito de veículos daquele trecho da Avenida Tupi, 
defronte à igreja, a área central da cidade ficará bem mais humanizada. 
A avenida melhorará bastante o seu visual, sem prejuízo para o trânsito. 
(GAZETA DO SUDOESTE, 1995, p.04, grifo nosso) 

 

Embora a obra tenha alterado a dinâmica da Praça, o jornal coloca o espaço 

público em segundo plano, referindo-se à intervenção enquanto “reurbanização da 

Avenida Tupi”, bem como às melhorias direcionadas ao anel central. Fica evidente, 

portanto, o ponto conflitante da alteração, pois as mudanças e melhorias no trânsito 

são enfatizadas, no texto, possivelmente antecipando o descontentamento da 

população ou, ainda, respondendo a questionamentos já expressados.  

Assim sendo, o tema e a forma de um signo, assim como a composição de 

um enunciado e do seu gênero, estão diretamente ligados a fatores sociais e 

econômicos – os valores investidos na obra e a origem dos recursos também são 

pontuados na notícia. Portanto, é preciso reconhecer que, segundo a análise 

dialógica do discurso: 

O tema e a forma do signo ideológico estão indissoluvelmente ligados, e 
não podem, por certo, diferenciar-se a não ser abstratamente. Tanto é 
verdade que, em última análise, são as mesmas forças e as mesmas 

                                                
24

 Anexos E e F.  
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condições que dão vida a ambos. Afinal, são as mesmas condições 
econômicas que associam um novo elemento da realidade ao horizonte 
social, que o tornam socialmente pertinente, e são as mesmas forças que 
criam as formas socialmente pertinentes, e são as mesmas forças que criam 
as formas da comunicação ideológica (cognitiva, artística, religiosa, etc.), as 
quais determinam, por sua vez, as formas da expressão semiótica. 
(BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.47) 

 

A mesma reportagem diz que o calçadão seria uma “[...] área exclusiva para 

pedestres, ligando o passeio das Lojas Pernambucanas ao Banco do Brasil [...]”, ou 

seja, um extenso calçadão, iniciando na Rua Iguaçu, encontrando a outra 

extremidade destinada aos pedestres, já existente, na Rua Ararigbóia. Contudo, a  

intervenção que foi executada, precisou ser reformulada devido ao apelo da 

população. Isso porque, ao fechar a Tupi conforme previa o projeto inicial de 

urbanização, a obra interrompia o fluxo de veículos em dois importantes pontos do 

anel central: em frente à Caixa Econômica Federal, situada defronte à Praça e, 

ainda, prejudicando a circulação nas imediações de um grande hospital, situado na 

Rua Dr. Silvio Vidal, transversal à Tupi.   

 

Mapa 3: Ilustração criada pela autora, a fim de mostrar a alteração no traçado original da Avenida 
Tupi, no entorno da Praça Presidente Vargas, realizado na década de 1990. 
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Para o Entrevistado III (2017), a revisão da urbanização da Tupi é mais um 

exemplo do forte apelo popular da comunidade, uma vez que os moradores da 

cidade clamaram, na oportunidade, para que parte da Avenida voltasse a receber a 

circulação de veículos. A obra precisou ser refeita, para atender a demanda da 

população:  

Fechar a Avenida Tupi, quem diria que um dia ela iria ser fechada. [...] Não 

existe isso, as avenidas são contínuas e a nossa não. Ela vem, pega duas 

ruas e volta a ser Avenida Tupi. Então, aquele calçadão que foi feito, esse 

foi um impacto muito grande. Ali onde tem a Caixa Econômica era fechado 

também. Mas ali o povo não quis, porque como o povo viria na farmácia, 

na Caixa Econômica e não tinha aonde parar? Então, foi aberto aquele 

pedaço de estrada, aquele pedaço de rua – que seria um pedaço da 

Avenida Tupi. Então, são coisas que vão acontecendo, que o prefeito 

municipal vai fazendo e algumas é o povo que determina. Ali foi o povo 

que quis: “não, não pode fechar na Caixa Econômica”. (ENTREVISTADO III, 

2017, grifo nosso) 

Eis, portanto, a Praça novamente como instrumento da ação do poder 

público, repleto de teor simbólico, produzido e entregue à população. A interpretação 

dessas ações, atende a aspectos inerentes a cada indivíduo, bem como a 

experiências que cada cidadão atribui à relação que estabelece com a cidade – a 

história de cada pato-branquense está impressa na cidade, nas suas lembranças e 

impressões sobre ela. A opinião do Entrevistado II (2016) sobre a alteração na 

Avenida Tupi demonstra essa questão com clareza:  

Foi para melhor, porque ficou um espaço mais amplo em frente à igreja. E, 
naquele tempo, que a gente chegou aqui, isso ali era um lamaçal quando 
chovia, em frente à igreja, por ali. Naquela descida da Pernambucanas, ali 
era um lamaçal. E quando parava a chuva, que saia o sol, vinha a poeira. 
Então, era um poeirão enorme. Quanto mais a cidade crescia, mais poeira, 
porque mais carro chegava. (ENTREVISTADO II, 2016) 
 

 

 

Fotografias 41 e 42: À esquerda, a Praça Presidente Vargas após o fechamento da Avenida Tupi.  
Fonte: Acervo da Prefeitura de Pato Branco (foto 41) e acervo particular da autora (foto 42). 

25
 

                                                
25

 Observa-se que, no momento do registro, a extensão em frente à Caixa Econômica Federal ainda 
estava fechada, em que o pedido da população não havia sido atendido, o que aconteceu mais tarde. 
Outra questão a ser considerada, é o ponto de ônibus na Rua Guarani, que não existe atualmente. 
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Como é possível observar na comparação entre as imagens acima, embora a 

Avenida tivesse disso fechada, seu traçado estava desenhado do petit pavê, 

impresso na calçado.  

 

 

7.1.1.8 ÁRVORE DIGITAL: TÉCNICA ENQUANTO CRIAÇÃO HUMANA  

 

 

A tecnologia enquanto sistema social, político e econômico, também está 

atrelada à concepção da transformação técnica. É o que nos mostra Langdon 

Winner (1985, p.10) que, no artigo “Do artifacts have politics?”, aponta a relação 

entre a transformação tecnológica e sua inserção em diferentes contextos sociais, a 

partir do uso e disseminação por parte da sociedade, bem como por meio de 

interesses políticos. Para o autor, “[...] aparatos técnicos possuem qualidade 

políticas: enquanto, o que importa, não é mesmo a tecnologia, mas sim o sistema 

social e econômico em que se encarna”, (WINNER, 1985, p.01, tradução nossa). 

 Assim, este estudo acompanha a concepção apresentada por Winner (1985, 

p.02, tradução nossa), que denomina como “política” os “[...] acordos de poder e 

autoridade das associações humanas, bem como as atividades que têm lugar dentro 

desses acordos”. Para ele, “tecnologia” recebe caráter de artefato, prático e 

moderno, que resulta dessa relação entre tecnologia, sociedade e formas de 

dominação política (WINNER, 1985, p.02).  

 A implantação da árvore digital com energia solar, instalada em outubro de 

2017 na Praça Presidente Vargas, é um exemplo da tecnologia sendo utilizada pelo 

poder público, visando atender demandas sociais – ou interesses ligados a esferas 

de dominação e poder. Afinal, conforme cita Winner (1985, p.04, tradução nossa), “a 

história da arquitetura e urbanismo e suas obras contém um grande número de 

exemplos de planos físicos com propósitos políticos implícitos e explícitos [...]”.  
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Fotografia 43: Árvore digital instalada na Praça Presidente Vargas.  
Fonte: Acervo da Prefeitura de Pato Branco.  

 

 Contudo, ainda, ao propormos este debate, é preciso analisar como as 

escolhas relacionadas ao uso e implementação da tecnologia, podem gerar 

consequências nas experiências e na qualidade de vida da sociedade (WINNER, 

1985, p.06), o que ganha ainda mais representatividade quando nos referimos a 

uma ação que pode ser acessada por todos, uma vez que foi inserida em um espaço 

público, como o exemplo em questão.  

 Em matéria intitulada “Árvore digital com energia solar e sinal wi-fi gratuito é 

instalada em PB”, publicada no Jornal Diário do Sudoeste, na edição de 21 e 22 de 

outubro de 201726, consta que “a oferta de mecanismos para carregar celulares e 

demais dispositivos móveis, na Praça central, era uma demanda constante da 

população, que agora será sanada”. Dessa forma, considerando também que o 

equipamento oferta sinal de Internet Wi-fi de forma gratuita, e dispõe de bancos para 

acomodar os usuários, podemos reconhecer que a iniciativa acompanha o processo 

de configuração e reconfiguração do espaço público.   

 Essa “necessidade” foi expressa por parte da população, conforme mostra 

outra matéria publicada no Jornal Diário do Sudoeste, desta vez na edição de 3 e 4 

de junho de 2017 27 – pouco mais de quatro meses antes da instalação da árvore 

digital. O título da notícia anuncia: “Banco da Praça é arrancado e colocado próximo 

à central de energia”.  Já no primeiro parágrafo, o texto argumenta que “um banco 

da Praça Central de Pato Branco foi arrancado e colocado próximo a uma central 

de energia, que também foi violada. O poder público constatou a ação, atribuída 

                                                
26

 Anexo G. 
27

 Anexo H. 
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a vândalos [...]”, (BITTAR, 2016, p.04, grifo nosso). Mais adiante, o texto apresenta 

que “supõe-se que o objetivo foi utilizar o equipamento para carregar celulares – e 

o banco colocado ali para facilitar o processo”, (BITTAR, 2016, p.04, grifo nosso).  

 Ao indicar que o banco “foi arrancado”, e não apenas “retirado”, a publicação 

reforça a ideia, atribuída pelo poder público, de que ação foi ocasionada por um ato 

de vandalismo. Contudo, observa-se que tal atitude sobre o uso da Praça pública, 

que culminou na alternância da paisagem instituída, também pode ser observada 

como uma forma de apropriação popular do espaço público, pois, como a 

reportagem indica, outras pessoas que passaram pelo local no dia seguinte à 

prática, “[...] aproveitaram o improviso para dar carga em seus aparelhos”.  

Ou seja, o efeito responsivo presente na ação não representou uma demanda 

isolada, inerente apenas aos autores do ato, uma vez que outra parcela da 

população também fez uso da nova condição física – e por que não também 

“técnica” – oferecida pela Praça graças à intervenção popular.  

A capacidade responsiva entre os sujeitos tem papel central na teoria 

bakhtiniana. Uma obra, por exemplo, é reconhecida por Bakhtin (2011, p.279) como 

“réplica do diálogo”, pois por mais original que venha a ser, sempre terá vínculos 

com obras (e enunciados) anteriores e posteriores, uma vez que possui posições 

responsivas criadas antes e a partir da sua composição, atendendo características 

de um dado contexto ou campo da cultura. O papel “do outro”, ou seja, da interação 

no processo de dialogismo e concepção de enunciados, constitui-se, portanto:  

Quando o enunciado é criado por um falante, tais elos ainda não existem. 
Desde o início, porém, o enunciado se constrói levando em conta atitudes 
responsivas, em prol das quais ele, em essência, é criado. O papel dos 
outros, para quem se constrói o enunciado, é excepcionalmente grande, 
como já sabemos. Já dissemos que esses outros, para os quais o meu 
pensamento pela primeira vez se torna um pensamento real (e deste modo 
também para mim mesmo), não são ouvintes passivos mas participantes 
ativos da comunicação discursiva. Desde o início o falante aguarda a 
resposta deles, espera uma ativa compreensão responsiva. É como se todo 
o enunciado se construísse ao encontro dessa resposta. (BAKHTIN, 2011, 
p.301) 

 

A técnica interfere na paisagem na cidade e nos faz refletir sobre a natureza 

do tempo e do espaço – o que não é um ato isolado, pois pertence a uma cadeia de 

acontecimentos. Aqui, não estamos falando de estradas de ferro ou da construção 

de novas e modernas rodovias; estamos, no entanto, debatendo sobre a 
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representatividade simbólica de uma “árvore digital”, que ao lado das árvores 

naturais, contribui para configurar a “nova natureza” do espaço público.  

Afinal, conforme Milton Santos (2008, p. 28), o homem é um ser social e suas 

ações ecoam sobre a coletividade, esta que, por sua vez, é constituída por um 

conjunto de técnicas de produção que também são “técnicas de enquadramento”. 

Isso porque, “o homem, esse fazedor de paisagens somente existe porque ele é 

membro de um grupo que em si mesmo é um tecido de técnicas” (GOUROU, 1973, 

apud SANTOS, 2008, p.28).  

Dessa forma, é preciso considerar que há um fenômeno técnico, que abrange 

todas as manifestações de técnica, estas que também podem ser interpretadas 

como técnicas da ação humana – é, justamente, através delas que a sociedade 

opera no espaço geográfico (SANTOS, 2008, p.31), ou seja, por meio da ação. 

Assim, a técnica também representa formas de apropriação e percepção espacial e 

temporal, pois “[...] tanto por sua existência física, que marca as sensações diante 

da velocidade, como pelo seu imaginário. Esse imaginário tem uma forte base 

empírica” (SANTOS, 2008, p.45).   

Portanto, ao nos referirmos à técnica enquanto produto da ação e da 

capacidade criadora da vida em sociedade, reconhecemos o papel da tecnologia na 

constituição do espaço geográfico, o que acompanha e altera a dinâmica de uma 

cidade, afinal, “o espaço se impõe através das condições que ele oferece para a 

produção, para a circulação, para a residência, para a comunicação, para o 

exercício da política, para o exercício das crenças, para o lazer [...]”, (SANTOS, 

2008, p.45).   

Dessa forma, observamos que a “arvore digital” resulta, justamente, da 

ressignificação simbólica que a tecnologia oportuniza a artefatos produzidos pela 

ação humana e pelas necessidades da sociedade – que, neste caso, foi reconhecida 

e instituída pelo poder público, alterando a paisagem da Praça central de Pato 

Branco. 
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7.1.1.9 APROPRIAÇÃO POPULAR E COMERCIAL  

 

 

 Ao longo da sua história, a Praça Presidente Vargas recebeu inúmeras 

mobilizações sociais, que representaram interesses de diferentes esferas e campos 

da atividade humana. Assim, a utilização do espaço público configura-se como um 

campo de luta, o que não encontra apenas a relação entre o poder público e a 

população, mas que também duela com interesses populares, com conflitantes 

demandas de diferentes agentes sociais.  

A edição de 21 de fevereiro de 1995, do Jornal Gazeta do Sudoeste, traz a 

matéria intitulada “Feira do artesanato volta em março” 28 . O projeto, segundo 

informa o jornal, havia iniciado em 1993, mas foi interrompido devido a baixa adesão 

do público. A intenção era retomar as atividades em março de 1995. Mas a feira não 

permaneceu na Praça. Na década de 2000, os artesãos da cidade receberam um 

espaço próprio para a comercialização de seus trabalhos, a Casa do Artesão, e 

também têm espaço junto ao Mercado do Produtor. Contudo, em 1º de dezembro de 

2011, foi sancionada a lei 3.728, que institui o “Brique Cultural” e Feira do Artesanato 

na Praça Presidente Vargas 29.  

Já a matéria intitulada “Agricultores em grande manifestação hoje no Centro 

de Pato Branco”, publicada em 10 de fevereiro de 1995 30 , anuncia uma 

manifestação agrícola que ocorreria naquela data, na Praça Presidente Vargas, 

quando agricultores reivindicavam melhorias em taxas de financiamento propostas 

pelo Governo Federal. Para ilustrar o texto, a linha editorial do jornal escolheu uma 

fotografia de outra manifestação realizada na Praça central de Pato Branco, uma 

greve geral ocorrida em 1989. Como legenda da imagem, a seguinte descrição: 

“Como a Boca Maldita em Curitiba e a Praça da Sé em São Paulo, a Praça 

Presidente Vargas, guardadas as proporções, é o palco das grandes manifestações, 

como a que estará acontecendo logo mais”. 

A menção à Praça como elemento simbólico presente na imaginária urbana, 

bem como à sua representatividade apontada na foto e na legenda, aponta a 

intenção de legitimar o ato, uma vez que por receber manifestações anteriores, 
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também de caráter social pela luta por direitos, o espaço público passa a ser 

considerado “palco” para ecoar a voz da população em “protestos e reivindicações”.  

Para tanto, na notícia, a figura da Praça aparece quatro vezes, para reiterar 

não apenas a localização do protesto, mas o valor simbólico do local. A atuação do 

poder público também fica em evidência, pois é enfatizado o apoio político à 

manifestação, com a adesão e presença do prefeito da época, do presidente da 

Associação dos Sindicatos Rurais do Sudoeste, de secretários estaduais do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de deputados, senadores e demais 

lideranças. Contudo, apesar disso, a publicação afirma que a manifestação não 

possui “caráter político partidário”.  

 A conotação simbólica da Praça também aparece em anúncio da rede de 

lojas “Casas Bahia”, em homenagem ao aniversário de 55 anos da cidade, publicado 

em 14 de dezembro de 2007, no jornal Diário do Sudoeste. A loja ficava no entorno 

da Praça, numa localização privilegiada, dividindo a vizinhança comercial com lojas 

mais antigas, consideradas tradicionais. O anúncio traz a seguinte mensagem31:  

Em Pato Branco, a eletrônica convive com a agricultura, os rebanhos 

convivem com a informática, o progresso convive com a qualidade de vida”. 

[...] “Pato Branco é uma cidade que sabe viver. Entre outras coisas, porque 

aqui a economia acompanha o caráter acolhedor do seu povo; respeito total 

à diversidade. Aqui tem espaço para tudo e para todos, com uma única 

exigência: trabalhar com dedicação total. É por isso que nós, das Casas 

Bahia, sentimos grande orgulho por fazer parte da vida da cidade. 

Parabéns, Pato Branco, pelos 55 anos. 

Além de estar próxima ao espaço público, a loja escolheu retratar a Praça no 

anúncio como imagem principal, que representa a cidade, Na parte inferior da 

página, estão fotografias menores, que simbolizam setores pujantes da cidade, 

como a agricultura, a indústria e a tecnologia. A Praça, por sua vez, além de 

aparecer em duas fotografias, é a grande protagonista do anúncio, pois a foto que 

retrata o local como um espaço calmo, bonito e tranquilo, toma toda a proporção do 

anúncio de página inteira.  

É importante frisar que, diante desse contexto, há lojas situadas no entorno 

da Praça Presidente Vargas há mais de 40 anos. Tal característica justifica-se uma 

vez que “[...] sinergias espacialmente localizadas muitas vezes mantêm relação com 

uma história de formas de reciprocidade no tecido social”, (RADOMSKY; 

SCHNEIDER, 2007, p.263). Ou seja, há um hábito na comunidade – e até uma 
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fidelidade – em relação ao comércio estabelecido nesse ponto do anel central. Essa 

relação de proximidade reflete a dinâmica da cidade, resultando ainda em ações que 

estimulam o desenvolvimento local por meio dos atores sociais.  

A seguir, o mapa com teor ilustrativo visa possibilitar que o leitor possa ter 

uma melhor compreensão da forte presença comercial no entorno do espaço 

público, bem como em relação à disposição territorial da Praça na atualidade.  

 

 

Mapa 4: Ilustração criada pela autora, a fim de mostrar a disposição atual da Praça Presidente 
Vargas e do seu entorno, apresentando uma estimativa dos principais elementos e de 
estabelecimentos comerciais dispostos nas proximidades do espaço. 

 

Assim, é possível relacionar o pioneirismo datado da década de 1930 ao 

crescimento vivenciado nos dias de hoje, pois é característica comum de pequenos 

negócios promovem intensificações e estimulam a produção local (FILHO, 2001, 

p.268). Evidencia-se o papel das “antecipações” instituídas pelos agentes, que 

podem ecoar no futuro da economia (FILHO, 2001, p.265) – como ocorreu em Pato 

Branco. 

Ao reconhecer essa relação, o anúncio focou na valorização da dinâmica 

social local. Assim, ao utilizar a Praça para retratar a cidade, a rede Casas Bahia 
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colocou-se próxima e à disposição da população – o tom da mensagem é amistoso, 

como de alguém recém-chegado e que quer fazer amizades, considerando-se os 

seus destinatários. A franquia ficou pouco tempo na cidade e esteve situada no 

entorno da Praça, local que possui lojas antigas e tradicionais. Ou seja, ao associar 

a loja à Praça, a mensagem pode remeter a um pedido de “trégua”, de “licença”, de 

respeito à “diversidade”. Fica claro o objetivo do anúncio, que é atrair não somente o 

consumidor, mas ser aceito pela comunidade de forma geral – inclusive pelos 

demais comerciantes.  

Evidencia-se, portanto, a luta pelo objeto, que é construída pela sociedade. 

Ao utilizar a Praça Presidente Vargas para legitimar suas mensagens, as 

publicações, distantes no tempo e no espaço, uma de 1995 e outra de 2007, 

retratam a disputa pelo mesmo objeto e, assim, entram em diálogo. Eis, portanto, a 

representação do conceito de cronotopia apresentado por Bakhtin (2011, p.252), que 

evidencia a relação entre ambiente, acontecimento e história, que são indissolúveis 

no tempo e no espaço.   

Assim, o tempo e as interpretações são partilhados na vida coletiva, por meio 

da interação de sujeitos que integram esferas comuns da atividade humana 

(AMORIM, 2014, p. 105-106), o que, neste caso, configura-se na constituição 

simbólica da Praça Presidente Vargas. Afinal, apesar de distantes na história, os 

diferentes episódios demonstram que “[...] a Praça sempre teve um valor histórico, 

ela teve o valor de mobilização, teve o valor do povo se encontrar, o povo reivindicar 

o que quer”, conforme aponta o Entrevistado III (2017). 

Outro ponto a ser considerado é a refração presente no material extraído do 

jornal impresso, pois esta é uma das principais características do enunciado: a 

estabilidade. A Praça é um objeto cuja refração ideológica está em permanente 

processo de formação, o que também ocorre com as refrações ideológicas verbais 

que ocorrem nela e dela decorrem. Isso pode ser observado nos acontecimentos 

que o espaço público sedia, assim como na forma interlocutiva com que o jornal 

refere-se a ela.  

Entre as construções existentes na Praça Presidente Vargas está o “Café da 

Praça”, espaço que começou a funcionar em meados dos anos 2000. Por volta de 

2009, foi reinaugurado, ganhou uma nova infraestrutura e novos fornecedores. A lei 

municipal no 3.122, de 12 de março de 2009, denominou o local de “Leonel 
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Brizola” 32 . Assim, a Praça central de Pato Branco homenageia dois políticos 

brasileiros, Getúlio Vargas e Brizola.  

De acordo com o Entrevistado III (2017), a escolha do nome do novo Café da 

Praça “foi uma imposição”, mas que a nova estrutura trouxe consigo os banheiros, 

uma reinvindicação da comunidade – uma vez que o processo de reinvenção do 

espaço público também atende às necessidades da população, embora resulte, por 

vezes, de um processo de disputa entre os interesses da comunidade e de líderes 

políticos.  

O Café da Praça, que tinha aquela casinha a muitos e muitos anos, era 

um café gostoso, um lugar bonito de se encontrar – até que foi construído 

o café da Praça, com os banheiros, que eram uma reivindicação muito 

antiga. O nome do café da Praça foi uma imposição, lembro que o povo 

até não gostou muito, porque foi um vereador que deu sem uma 

consulta popular, embora seja um nome significativo. Então, as coisas vão 

acontecendo, os banheiros, que eram uma coisa que o povo sempre queria, 

porque na realidade, a Praça não é para ter construção. A Praça não 

pode ter construção. Mas era uma necessidade, então foi feito. 

(ENTREVISTADO III, 2017, grifo nosso) 

 

Fotografias 44 e 45: À esquerda, o antigo Café da Praça, em 2008. A nova estrutura, à direita, no ano 
de 2009, logo após a sua inauguração.  
Fonte: Acervo da Prefeitura de Pato Branco.  

 

Em 2011, foi realizada outra obra de revitalização da Praça, compreendendo 

metade do espaço público, especialmente a extensão da face Sul. Na ocasião, o 

piso em petit pavê foi substituído por paver, em que também foram colocados novos 

bancos. A obra realizada em 2015, mencionada anteriormente, atendeu a face 

Norte, unificando assim a nova configuração do espaço público.  

[...] pode ver que nos fins de tarde as pessoas vão tudo para a Praça. 
Quando foram colocados aqueles bancos, eu pensei: meu Deus, para que 
tanto banco numa Praça! E hoje estão faltando, hoje estão faltando bancos, 
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porque é um local de encontro, um local onde o povo se reúne. 
(ENTREVISTADO III, 2017) 

 

A Praça Presidente Vargas recebeu, em 02 de julho de 2016, a passagem da 

chama olímpica, sendo um dos pontos por onde a tocha passou no município, uma 

vez que Pato Branco foi uma das cidades brasileiras a receber o Revezamentos dos 

Jogos Olímpicos Rio 2016, a primeira olímpiada realizada na américa latina. O ponto 

turístico pato-branquense foi destaque na página oficial do evento do Facebook, 

conforme mostra a imagem abaixo. 

 

 

Fotografia 46: Publicação realizada pelo Comitê Olímpico na página oficial do evento no Facebook, 
em 30 de junho de 2016.  
Fonte: Reprodução do Facebook (página “Rio 2016”).  

 

 Eis, portanto, um recorte histórico que demonstra a Praça Presidente Vargas 

enquanto espaço aberto, sem grades, convidativo para que todos possam se 

aproximar. Além disso, são dezenas de bancos contornando o local, convidativos 

para o descanso ou para a prosa leve. Também abriga a diversidade, como é 

possível perceber por meio da mobilização realizada em 07 de maio de 2017, na 

realização da “Primeira Parada LGBT do Sudoeste do Paraná”, com a participação 

de mais de 100 pessoas da cidade e região, conforme informado em reportagem do 

Jornal Diário do Sudoeste, publicada na edição de 09 de maio de 201733. Entre os 
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temas debatidos na Praça pública de Pato Branco, na ocasião, estiveram: “[...] 

identidade de gênero, mercado de trabalho, representatividade LGBT e feminismo”, 

(LUZ, 2017, p.05).  

Como foi pontuado no resgate histórico apresentado até aqui, mesmo com o 

passar dos anos, o principal ponto de encontro da cidade ainda é a Praça Presidente 

Vargas. Isso foi, inclusive, de outra matéria publicada no jornal Diário do Sudoeste, 

em julho de 2016, com o título “Por favor, vamos ocupar a cidade”34. O texto convida 

a população a conhecer outros espaços existentes em Pato Branco, conforme pode 

ser observado no seguinte trecho:  

Em nossa cidade, um dos lugares mais cheios nos fins de semana é a 
Praça Presidente Vargas. É lá que as pessoas se encontram para tomar 
seu chimarrão, brincar no playground, passar o tempo. Mas temos 
espaços tão legais e bonitos, que acabam sendo subutilizados. 
(SALLES, 2016, p.07) 

 

 

A partir da presente análise, observa-se que a Praça Presidente Vargas, em 

diferentes momentos históricos, foi concebida como instrumento de ação do poder 

público sobre a sociedade. Enquanto objeto, o local é configurado por um processo 

que permanece em constante migração – ideológica, simbólica e interlocutiva. 

Assim, a Praça constitui enunciados que, unidos, constroem a história do espaço 

público enunciativo. Nesse contexto, a luta pela apropriação integra a construção 

simbólica dos discursos e, sobretudo, do espaço, enquanto espaço de disputa 

social. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

 

Nas páginas anteriores, vimos a apropriação do espaço público enquanto 

produto da linguagem e do dialogismo. Ao mostrarmos o caráter simbólico da Praça 

Presidente Vargas, apresentamos aspectos relevantes da história local que, 

traduzidos em experiências, conduziram o desenvolvimento de Pato Branco em 

dado momento do espaço e do tempo. Dessa forma, reconhecemos o papel das 

praças e da participação popular, especialmente no que refere-se à construção 

simbólica de uma cidade – e no seu movimento contínuo de transformação.  

Assim, a presente pesquisa revela importantes concepções da vida em 

sociedade, inserida na dinâmica urbana. Isso foi apresentado no segundo capítulo, 

que abriu a discussão teórica ao abordar diferentes representações sobre “A 

cidade”. Nesse momento, começamos a elucidar que a formação das cidades 

brasileiras acompanha traços das primeiras noções populares sobre “espaço 

público”, cujo movimento de permanente transformação tem história e, sobretudo, 

traços ainda presentes na atualidade, especialmente quando refletimos sobre as 

características hierárquicas (e, por vezes, autoritárias) que norteiam as relações 

estabelecidas nesses locais.  

A partir disso, no terceiro capítulo, questionamos a aplicação do termo 

“público”, uma vez que o espaço público urbano, enquanto espaço praticado pela 

ação humana, recebe demandas e interesses de diferentes esferas sociais; o 

público passa a abrigar características particulares, que se aproximam da ideia de 

privatização. Questiona-se, portanto, a quem destina-se, de fato, o lugar que deveria 

ser de todos. Esse debate acompanha a perspectiva da “praça” enquanto espaço de 

lutas, constituída por diferentes aspectos da interação social. Nesse sentido, o papel 

do espaço urbano no processo de desenvolvimento local também é abordado, assim 

como a contínua reconfiguração das cidades.   

A vida social em sua função dialógica, produto da linguagem, bem como a 

teoria da análise dialógica do discurso, de Mikhail Bakhtin, integram os capítulos 

quarto e quinto. Aqui, vimos o caráter filosófico da teoria bakhtiniana, capaz de 

transitar e inserir-se em diferentes contextos, conduzindo um debate que permeia a 

construção ideológica e a produção material de sentido, a partir da análise da 

linguagem em seu caráter simbólico, inerente à dinâmica urbana.    
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Dessa forma, mostramos que discursos e enunciados são construídos pela 

interação, em que a praça pública – enquanto espaço público construído pela 

experiência individual e coletiva – recebe interferência direta da produção ideológica 

de sentido, na medida em que resulta da ação humana.  A partir daí, o movimento 

contínuo de reconfiguração do espaço físico é associado à capacidade humana de 

criar e ressignificar.   

Resumidamente, este foi o caminho percorrido para mostrar o diálogo 

existente entre a linguagem e a dinâmica urbana, evidenciando que os espaços 

físicos têm vida, pois são constituídos pela experiência humana e no processo 

dialógico de criação e recriação de sentidos, permanecendo em constante 

movimento. Assim, após a leitura deste estudo é possível reconhecer que os lugares 

possuem gênero e estabilidade,  que não são espaços meramente inanimados. 

Reconhecer tal evidência requer sensibilidade diante da relação que o homem 

estabelece com o meio em que está inserido.  

Essa percepção é demonstrada na cronologia histórica criada e apresentada 

por este estudo, em que a Praça Presidente Vargas aparece como enunciado da 

vida social. Contudo, não estamos falando do espaço público em seu caráter isolado 

– e nem poderíamos, uma vez que a Praça resulta da interação e da vida constituída 

pela coletividade. Ao tentarmos reconstruir momentos relevantes do passado e do 

presente, revisitamos a trajetória da cidade. Assim, na medida em que retomamos 

aspectos da criação de Pato Branco, mostrando o caminho que a cidade percorreu 

até os dias atuais, costurando esses elementos ao processo de formação e 

reconfiguração da Praça, demonstramos que a cidade e o espaço público compõem 

o mesmo tecido: o dialogismo que se manifesta na vida urbana.  

Para tanto, apresentamos a relação do espaço publico com a formação do 

anel central da cidade, ainda na década de 1930; abordamos a função da Praça 

durante a Revolta dos Posseiros; pontuamos aspectos de intervenções físicas e 

seus efeitos (materiais e simbólicos); apontamos elementos que demonstram a 

atuação do campo religioso na apropriação da Praça, o que também pode ser 

observado na construção da Matriz São Pedro Apóstolo; a função social do espaço 

público, ao receber namoros, interesses e disputas, também é elucidada; assim 

como o caráter inacabado da construção de sentido, capaz de fazer com que uma 

obra de arte receba diferentes interpretações e seja objeto de polêmica; por fim, a 
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Praça que reflete interesses e demandas, também recebe interferências da 

tecnicidade.  

No decorrer dos anos, a Praça Presidente Vargas recebeu não somente o 

convívio social amistoso, mas a população em episódios de mobilização e 

resistência. Assim, é possível compreender que toda vez que a Praça é utilizada, 

torna-se instrumento/objeto. Eis, portanto, a presença constante da produção 

enunciativa e da manifestação discursiva – enquanto gesto inacabado da ação 

humana. 

Ficou evidente a participação popular na constituição de espaços públicos, 

por meio da atuação dos agentes sociais, em suas diferentes esferas da atividade 

humana. Como resultado, a produção ideológica do espaço enquanto enunciado da 

vida social foi sendo revelada na medida em que o embasamento teórico conduziu a 

análise proposta. Estabelecer esse diálogo por meio de fotografias, depoimentos e 

reportagens, foi o grande desafio desta pesquisa, que é verbo-visual, linguística e 

social.  

Assim, ao considerar o espaço público produto da linguagem e do dialogismo, 

bem como objeto da ação humana, no sentido físico e simbólico, é possível 

compreender de que forma as diversas intervenções estruturais realizadas na Praça 

– a alternância composicional formada por vidro, concreto e metal – interferiram no 

desenvolvimento local. Afinal, quando as obras ocorrem, a ação humana também é 

renovada. Então, é possível verificar o movimento que a população estabelece com 

o poder público; e vice-versa.  

Os resultados obtidos demonstram os impactos que o formato da cidade, 

sobretudo as alterações físicas e simbólicas da Praça central da cidade de Pato 

Branco, geraram (e geram) na dinâmica relacional do município e na população, que 

vive o local enquanto espaço praticado, que se mantém em movimento por meio das 

experiências sociais estabelecidas pelos sujeitos que, no dialogismo e na interação, 

transformam o lugar e reescrevem a história da cidade.  

É possível perceber essa relação no material documental analisado neste 

estudo, que mostra o impacto físico e simbólico atribuído à Praça central de Pato 

Branco ao longo da sua história, em que inúmeras significações foram geradas a 

partir de experiências discursivas desencadeadas. Também é possível verificar o 
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papel do local enquanto instrumento do poder público em diferentes momentos e a 

reação de atores sociais diante dessas mudanças.  

Apresentamos, portanto, a estabilidade e o dialogismo presentes nesse 

processo contínuo e inacabado de configuração e reconfiguração da Praça 

Presidente Vargas; a representatividade das praças públicas no desenvolvimento 

das cidades, a partir da perspectiva de Pato Branco; a relação entre linguagem e 

práticas sociais no contexto urbano; e a apropriação, bem como a ressignificação 

popular do espaço público, por vezes caracterizado enquanto espaço de luta entre 

diferentes esferas sociais – mas, esse debate não pode encerrar com o último ponto 

final desta dissertação, pois precisa ser explorado, ainda mais.   

Temas que abordam o processo de urbanização das cidades ganham cada 

vez mais notoriedade nas Ciências Sociais, pois promovem reflexões que podem 

contribuir significativamente no processo de formação, reconfiguração e preservação 

histórica dos municípios e de seus espaços públicos. Embora esta pesquisa refira-se 

a uma cidade jovem, de médio porte, as questões sobre espaço e territorialidade 

aqui apresentadas podem ser inseridas em diferentes contextos. Destaque, também, 

ao caráter interdisciplinar deste estudo, que associou uma teoria da linguística a 

aspectos do planejamento urbano. O intuito é que essa reflexão colabore no 

processo de desenvolvimento urbano das cidades e sensibilize os agentes sociais 

sobre a importância da memória local. Assim, busca-se que o processo de 

desenvolvimento ocorra em harmonia entre sociedade e ambiente. 

 Contudo, o mesmo caráter inacabado que norteou parte da discussão 

proposta, também aparece nestas páginas. Reconhecemos, desta forma, que esta 

pesquisa não está concluída – e nem poderia, tendo em vista que é possível 

identificar, a partir da dinâmica aqui apresentada, inúmeros aspectos da Praça 

Presidente Vargas, que não foram abordados neste momento. Acreditamos que, na 

medida em que este estudo passe a receber desdobramentos, uma amostra ainda 

maior e variada de documentos e entrevistas, poderá ser analisada, com novos 

olhares e ênfase a esferas de poder, bem como à construção de valores simbólicos 

ligados a capitais sociais.  

  Dessa forma, propõe-se a sequência do debate aqui iniciado, explorando, de 

maneira mais acentuada, diferentes esferas sociais, seus agentes e suas nuances 

específicas: religião, política, economia, arte, educação, agricultura, comunicação, 
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etc. Assim, acredita-se que o caráter inerente à ideia de “luta”, presente no título 

desta dissertação, ganhará ainda mais dimensão, oportunizando o desdobramento 

da relação que o espaço público estabelece com os atores sociais.       

Espera-se com este estudo, sobretudo, gerar reflexões diante da atuação 

sobre as praças públicas, no que refere-se à execução de novos projetos de 

urbanização direcionados aos “espaços primeiros”, aqueles constituídos no processo 

de formação das cidades – as praças. Dessa forma, questões relacionadas ao 

planejamento urbano devem considerar, por meio da interdisciplinaridade, a 

preservação da memória urbana e a relação que o homem estabelece com o 

ambiente para, então, promover ações em busca do pleno desenvolvimento local e 

regional.  

Portanto, assim como a vida se faz no dialogismo e na coletividade, que a 

apropriação do espaço público priorize essa dinâmica, nas suas mais variadas 

representações. Afinal, toda ação possui uma reação – e mesmo que esta venha 

tardiamente, seus efeitos continuam ecoando no elo na cadeia dialógica e 

discursiva, afetando as futuras gerações.  

O nosso hoje foi construído ontem e não possui um ponto final. Tampouco 

este estudo.    
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ANEXOS 

 
 
ANEXO A – Lei que oficializa a nomenclatura da Praça Presidente Vargas. 
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ANEXO B – Lei que regulariza a aquisição da área da Praça Presidente Vargas por 
parte do Poder Executivo, em 1958.  
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ANEXO C – Fotografia que mostra o monumento indicativo da obra “Largo das 
Virtudes”, dispondo da data de inauguração – 07 de abril de 2000. Fonte: Acervo do 
Departamento de Cultura de Pato Branco.  
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ANEXO D – Matéria publicada no jornal Diário do Sudoeste, em 7 de dezembro de 
2016, questionando o paradeiro da obra principal do Largo das Virtudes.  
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ANEXO E – Matéria publicada no jornal Gazeta do Sudoeste, em 22 de março de 
1995, abordando o projeto de urbanização da Avenida Tupi.   
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ANEXO F – Destaque da matéria publicada no jornal Gazeta do Sudoeste, em 22 de 
março de 1995, abordando o projeto de urbanização da Avenida Tupi.   
 
 
 

 
 
 
ANEXO G – Matéria publicada no jornal Diário do Sudoeste, em 21 e 22 de outubro 
de 2017, apresentando o novo elemento instalado na Praça central: a árvore digital. 
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ANEXO H – Matéria publicada no jornal Diário do Sudoeste, na edição de 3 e 4 de 
junho de 2017, mostrando a retirada de bancos para facilitar o uso da fonte de 
energia para recarregar celulares. 
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ANEXO I – Matéria publicada no jornal Gazeta do Sudoeste, em 21 de fevereiro de 
1995, noticiando a realização da feira do artesanato.   
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ANEXO J – Lei municipal que institui o projeto Brique Cultural e regulariza a 
realização da feira de artesanato na Praça.   
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ANEXO K – Matéria publicada no jornal Gazeta do Sudoeste, em 10 de fevereiro de 
1995, sobre manifestação que ocorreria naquela data, na Praça.   
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ANEXO L – Anúncio das Casas Bahia, em 14 de dezembro de 2007, publicado no 
jornal Diário do Sudoeste.  
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ANEXO M – Lei municipal de denomina o Café da Praça de Espaço Leonel Brizola. 
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ANEXO N – Matéria publicada no jornal Diário do Sudoeste, em 09 de maio de 2017, 
sobre o encontro LGBT realizado na Praça.  
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ANEXO O – Matéria publicada no jornal Diário do Sudoeste, em 23 e 24 de julho de 
2016, sobre a ocupação dos espaços públicos de Pato Branco.   

 


