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Deus Todo-Poderoso foi quem primeiro plantou um jardim. Na verdade, plantar jardins 

é o mais puro dos prazeres humanos, isto é, aquele que constitui maior repouso para o 

espírito do homem; sem jardins, edifícios e palácios não passam de construções 

grosseiras; e vemos sempre que, à medida que os tempos desabrocham para a civilização 

e para a elegância, os homens se preocupam em construir edifícios grandiosos e a 

jardinar delicadamente, como se a jardinagem fosse o complemento máximo da 

perfeição. 

 

Francis Bacon (1625) 
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1. Introdução 

 

A Praça Getúlio Vargas é o coração e a “alma verde” de Nova Friburgo. A partir 

dela, a cidade nasceu, tomou forma e se expandiu. Ao longo de quase duzentos anos, seus 

18 mil m² foram palco de inúmeras manifestações, sejam políticas, culturais ou até mesmo 

testemunha do início de sólidas relações afetivas, tornando a Praça Getúlio Vargas ponto 

de encontro e de referência para gerações de friburguenses. 

Em 1819, quando as casas provisórias começaram a ser construídas para abrigar 

os colonos suíços, uma grande parte delas foi disposta na planície à leste do Rio Bengalas, 

formando um extenso retângulo orientado no sentido norte/sul. Por ser a área central entre 

outras duas aglomerações de casas, a vida da colônia se tornou mais intensa nesta parte 

e, logo, as primeiras habitações passaram a dar lugar a prédios mais requintados, como o 

solar do comendador Antonio Clemente Pinto, futuro Barão de Nova Friburgo. 

Apesar do crescimento e da valorização do local – o trem passou a percorrer suas 

margens a partir de 1873 –, no decorrer de muitos anos, esse espaço diante das casas foi 

um grande vazio na parte central de Nova Friburgo. Tudo mudou em 1881. Buscando um 

novo destino para o local, a Câmara Municipal solicitou os serviços do paisagista francês 

Auguste Glaziou, através do 2º Barão de Nova Friburgo, Bernardo Clemente Pinto 

Sobrinho.  

Oferecendo gratuitamente seu trabalho, Glaziou se afastou dos preceitos do jardim 

romântico e criou para Nova Friburgo uma praça geométrica e retilínea nos moldes dos 

jardins franceses do século XVII, sendo esta a sua única obra neste modelo. O eixo 

longitudinal formado pela simetria dos tanques e renques de eucaliptos “conduziam o 

olhar para uma perspectiva sem fim, onde a escala humana perdia-se” (FOLLY, 2007, p. 

129).  

 A praça foi batizada de Princesa Izabel, em homenagem à filha primogênita dos 

imperadores Dom Pedro II e Dona Thereza Christina. Seu nome sofreria mudanças de 

acordo com as circunstâncias políticas, sendo denominada Praça XV de Novembro após 

a Proclamação da República (1889) e, depois, Praça Getúlio Vargas, em tributo à morte 

do dito presidente (1954), como é até hoje conhecida. 

A Praça e todo o conjunto arquitetônico em seu entorno foram tombados pelo 

IPHAN, em 1972. Todavia, não obstante a sua importância, desde 1918, a Praça Getúlio 

Vargas vem sofrendo um processo de descaracterização e abandono. Recentemente, por 



conta de poda e corte raso indevidos de vários eucaliptos por parte da administração 

municipal de 2015, a Praça voltou a ser o alvo de discussões.   

Em resolução com o IPHAN e o Ministério Público, ficou acertado que os 

próximos cortes e podas só seriam realizados em “casos emergenciais”. O acordo foi 

formalizado entre as partes com a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC), em 29 de abril de 2015, que regularizava a execução do serviço de corte raso e 

poda das árvores integrantes da Praça Getúlio Vargas e estabelecia um novo prazo para o 

governo municipal iniciar o projeto de reforma do espaço. 

De acordo com a Procuradoria da República no Estado, a Prefeitura de Nova 

Friburgo tem até o dia 23 de outubro de 2018 para começar a executar o projeto. Seguindo 

o parecer de Carlos Fernando de Moura Delphim (2012), o Executivo Municipal optou 

por iniciar os trabalhos de restauro da Praça Getúlio Vargas através de uma investigação 

arqueológica do sítio. A proposta é executar uma prospecção rasa em um primeiro 

momento, a fim de identificar os tanques de Glaziou e, em uma segunda etapa, uma 

prospecção profunda com o intuito de encontrar vestígios dos colonos suíços. 

 

2. Justificativa 

 

Diante da relevância histórica, paisagística, arquitetônica, ambiental e cultural da 

Praça Getúlio Vargas em âmbito nacional, e também, do seu valor afetivo e utilitário em 

contexto local, é fundamental a execução de um programa de Educação Patrimonial no 

processo de restauro do bem, propiciando à população “um processo ativo de 

conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um 

melhor usufruto destes bens” (IPHAN, 2014, p. 19). 

A única forma de se proteger a identidade cultural de um povo é através da 

preservação, mas esta não se faz sem o interesse da própria comunidade, “a verdadeira 

responsável e guardiã de seus valores culturais”. A preservação dos bens patrimoniais é 

sempre favorecida “quando a sociedade os reconhece como lhe pertencendo e, portanto, 

abraça sua proteção e valorização” (INEPAC, 2014, p. 7). 

A participação dos grupos sociais valoriza o sentido de manutenção dos espaços 

urbanos como fontes de conhecimento da identidade local. A soma das forças do poder 

público mais os habitantes friburguenses tem maior probabilidade de produzir trabalhos 

abrangentes e democráticos, aproximando-se da vida de cada cidadão, na criação de laços, 

na preservação de referências culturais e na possibilidade de deixar para as futuras 



gerações a oportunidade de conhecer um passado vivo, aprendendo e valorizando a 

experiência acumulada através dos séculos e que culminam no presente. 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo geral 

O objetivo geral do presente projeto é estipular um trabalho de sensibilização da 

população para a importância da Praça Getúlio Vargas como patrimônio cultural e de 

conscientização sobre o processo de investigação arqueológica, de modo que o cidadão 

friburguense e/ou o frequentador da Praça possam desenvolver uma consciência de 

identidade por meio da valorização e proteção do patrimônio histórico. 

3.2. Objetivos específicos: 

 

I. Fomentar a construção da identidade local; 

II. Promover a conscientização do papel de cada indivíduo como formador/ 

perpetuador da memória e do patrimônio cultural de sua cidade; 

III. Multiplicar a ideia de conservação de patrimônio; 

IV. Valorizar a memória afetiva; 

V. Despertar o olhar para o patrimônio e para as memórias invisibilizadas. 

 

4. Desenvolvimento metodológico 

Para a realização desse projeto piloto, foram selecionadas três escolas: uma da rede 

pública municipal, uma da rede estadual e uma da rede particular. A nossa intenção inicial 

é trabalhar com escolas próximas da Fundação D. João VI, visando abarcar o entorno da 

Praça e a comunidade escolar que, cotidianamente, tem nela um espaço de referência. 

Portanto, selecionamos a E.M. Jardel Hottz, o Instituto de Educação de Nova Friburgo e 

o Colégio Nossa Senhora das Dores. Além disso, identificamos no Centro de Convivência 

da Terceira Idade a chance de resgatar a memória da praça e de outros lugares de memória 

da cidade, a partir de depoimentos orais e rodas de conversa, promovendo a troca de 

experiências entre diversas gerações. 

O projeto é composto por seis etapas: 



Etapa 1: A equipe da Fundação D. João VI fará uma dinâmica e palestra com turmas 

previamente selecionadas das escolas participantes. Período: 11 de março a 17 de abril 

Etapa 2: Visita à praça visando despertar o olhar do educando sobre o bem patrimonial e 

seu entorno. Além disso, abordaremos as diferentes apropriações da praça e suas 

mudanças ao longo da história da cidade. Período: 8 de abril a 03 de maio. 

Etapa 3: Atividade com um grupo de idosos do Centro de Convivência da Terceira Idade 

da Secretaria Municipal de Assistência Social. Esta atividade será desenvolvida pelos 

membros da equipe do projeto com os idosos, no espaço da Fundação. O objetivo da 

mesma é resgatar a memória da cidade, em particular da Praça e seu entorno, através da 

metodologia de “Roda de Conversas”. 

Etapa 4: Atividade com os professores na escola - Nessa etapa, os educandos serão 

convidados, junto de seus professores, a realizar atividades que tenham por objetivo a 

realização de uma exposição. Neste momento, as atividades em questão poderão ser 

receber assessoria dos profissionais da Fundação. Período: a definir 

Etapa 5: Encontro de Gerações - O objetivo desse momento é promover o encontro de 

memórias e despertar, na criança e no jovem, o interesse pela preservação do patrimônio 

e de suas memórias. Nos idosos, valorizar os seus conhecimentos e com isso, contribuir 

para a socialização de seus saberes junto às novas gerações, e para redescobrir o valor da 

experiência que o viver traz. Período: a definir 

Etapa 6: Exposição dos trabalhos dos alunos e/ou idosos na Fundação D. João VI e a 

produção de um livro digital. Culminância: setembro. 

 

Sugestão de atividades:  

- Produção de histórias em quadrinhos sobre a história da Praça Getúlio Vargas e/ou sobre 

o trabalho desenvolvido; 

- Composição de poesias sobre os temas de patrimônio histórico, memória, identidade, 

etc.; 

- Produção de crônicas sobre o dia-a-dia da Praça Getúlio Vargas, seus frequentadores e 

comércio do entorno; 



- Confecção de mapas e plantas da Praça Getúlio Vargas e desenhos dos prédios de seu 

entorno; 

- Produção de exsicatas das espécies de plantas encontradas na Praça Getúlio Vargas; 

- Elaboração de maquetes; 

- Descobrir detalhes através do registro fotográfico e/ou de desenhos; 

- Criação de uma linha do tempo sobre a história da Praça Getúlio Vargas; 

- Comparação entre fotografias e plantas antigas com o cenário atual; 

- Construção de historyMap através das ferramentas disponíveis do Knight Lab; 

- Produção de um jornal sobre memória e patrimônio. 

 

Espera-se que através das metodologias apresentadas haja uma aproximação da 

comunidade com os aspectos culturais, artísticos, históricos, sociológicos e geográficos 

da região. Busca-se aqui também ampliar o conhecimento sobre arqueologia e sobre a 

história local, fortalecendo a prática de pesquisa no município, o fomento à curiosidade e 

ao desenvolvimento dos saberes e a criação de um diálogo franco entre as autoridades e 

a comunidade. 

 

5. Equipe 

 

LUIZ FERNANDO FOLLY 

Presidente da Fundação Dom João VI 

Coordenação do projeto 

 

VANESSA CRISTINA MELNIXENCO 

Professora de História 

Pesquisa e produção de conteúdo para Educação Patrimonial 

 

MARIA ANA QUAGLINO 

Historiadora 

Pesquisa e produção de conteúdo para Educação Patrimonial 



SALETE LAMEGO 

Pedagoga 

 

MARGARETH DI PALMA 

Arqueóloga 
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