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Este projeto surge como resultado da disciplina de Seminário de Pesquisa e Prática 
em História e Cultura do Rio Grande do Sul. Têm como tema a praça enquanto 
espaço público, os recortes temporais utilizados são as décadas de 1970 e de 2000 
e o objeto de estudo selecionado é a Praça Pedro Alles, localizada no bairro 
Guarani. A prostituição, o uso de drogas e assaltos são práticas habituais ocorridas 
nos locais onde, outrora, havia famílias tomando chimarrão e crianças brincando. 
Atentando à necessidade de pesquisar acerca dos usos e desusos das praças 
públicas de Novo Hamburgo, uma vez que não se tem contribuições acadêmicas 
sobre esta delimitação, tampouco sob esta ótica. Esta é uma forma de trazer à luz 
este espaço, até então invisível aos olhos dos que transitam pelas imediações, das 
decisões políticas, ou até mesmo, das políticas públicas e evidenciá-lo, assim como 
aos atores que desenvolvem ali suas práticas sociais. Pretendo levantar dados 
sobre os costumes dos que utilizam esta área, questionar quando, porque e como 
ocorreram as modificações e analisar os modos como este local é apropriado hoje, a 
fim de fomentar a discussão e ampliação de estudos sobre os espaços públicos da 
cidade. Serão considerados conceitos de teóricos como Zygmunt Bauman, 
Modernidade Líquida, com sua definição de “fluidez” da modernidade e suas 
consequências e Michel de Certeau, A Invenção do Cotidiano: A arte de fazer, do 
qual me aproprio das definições de “lugar” e “espaço”. Farei uso de fontes orais 
cotejando com fontes documentais - jornais, fotografias e relatórios de atividades da 
Prefeitura Municipal. A proposta desta apresentação é repensar a metodologia 
adotada com a finalidade de construir um melhor caminho à pesquisa que será 
realizada, tendo como perspectiva se consolidar, no decorrer do curso, como 
trabalho de conclusão. Palavras-chave: Praça; Espaço Público; Práticas Sociais. 
(Universidade Feevale)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


