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Resumo 

Na pesquisa apresentada, recorte de outra mais ampla, apresenta-se a intensão de compreender 

o espaço de lazer que é proporcionado ao morador e visitante da cidade de Caxias do Sul (RS). 

Nesta elaboração é feito um pressuposto de uma análise da formação urbana das praças da 

cidade de Caxias do Sul, e sua apropriação, partindo dos princípios definidos pelo trabalho, 

social e produtivo, dissonando de valores de libertação social, de contemplação, entre outros 

eminentes nas praças, devido sua caracterização como de um sujeito trabalhador. Esta 

afirmação pode ser claramente notada por diversas manifestações, como por exemplo, o slogan 

da administração pública deste município: Caxias do Sul, da fé e do trabalho. Em consonância 

com esta pesquisa, desenvolve-se um recorte espacial, que analisa os equipamentos urbanos 

públicos, denominados de parques ou praças localizados na área central deste município. Este 

trabalho tem como metodologia utilizada o reconhecimento da cartografia urbana e de acervos 

fotográficos que servissem de meio de comprovação dos aspectos levantados. Esta pesquisa 

apresenta como objetivo constatar os espaços de lazer na área central de Caxias do sul, 

enaltecendo o evento da característica da cidade, Festa da Uva, como propulsor das mudanças 

ocorridas nos espaços apresentados, mesmo que a cidade seja reconhecida nacionalmente 

devido sua produção industrial. Como resultados encontrados observa-se a permanência da 

Praça Dante Alighieri e do Parque Getúlio Vargas, localizados na área central, como opções de 

lazer da cidade. Ao analisar sua história, pode-se notar a presença da Festa da Uva como um 

elo entre as áreas de lazer que propicia o crescimento e desenvolvimento, não só da cidade mas 

também nestas áreas de lazer cidade. 

  

 

 


