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O direito à cidade, tomado em toda a sua amplitude, aparece hoje como utopiano (para não 

dizer pejorativamente: utopista). E, entretanto, não se deve incluí-lo nos imperativos, como se 
diz, dos planos, projetos, programas? Os custos podem parecer exorbitantes, sobretudo se 

contabilizados nos marcos administrativos e burocráticos atuais, colocando-os, por exemplo, 
nas contas das “comunidades locais”. É óbvio que só um grande crescimento da riqueza social, 

ao mesmo tempo que profundas modificações nas próprias relações sociais (no modo de 
produção), pode permitir a entrada, na prática, do direito à cidade e de alguns outros direitos do 

cidadão e do homem. Um tal desenvolvimento supõe uma orientação do crescimento 
econômico, que não mais conteria em si sua “finalidade”, nem visaria mais           

 a acumulação (exponencial) por si mesma...  
 

Henri Lefebvre, 1972 
(2008, p.34) 

 
 
 



RESUMO 
 
O planejamento urbano de Curitiba consolidou-se como “modelo” de intervenção para grandes 
centros. A premissa é de que esse reconhecimento ocorreu em razão das propostas 
articularem questões como desenvolvimento urbano, meio ambiente, valorização do espaço 
público, identidade urbana, patrimônio histórico, respeito à escala da cidade e melhoria da 
qualidade de vida aos usuários e moradores da cidade. Ao longo da década de 1970 e nos 
primeiros anos de 1980 foram realizados importantes projetos urbanos que marcaram a 
paisagem e definiram a expansão e o crescimento da cidade, como: a implantação dos eixos 
estruturais e do sistema de transporte de massa, abertura de grandes avenidas, 
melhoramento dos logradouros, criação de áreas exclusivas para pedestres, “revitalização” 
da área central, instituição do “Setor Histórico”, inauguração da Cidade Industrial, implantação 
de grandes parques públicos e ampliação das áreas verdes; bem como a definição de novos 
e rígidos parâmetros de uso e ocupação do solo, entre outros. Esse conjunto de intervenção 
também foi denominado e apresentado à sociedade como um processo de “humanização” da 
cidade, proporcionando qualidades funcionais e estéticas consideradas “indispensáveis” ao 
desenvolvimento “ordenado” de uma metrópole. A correlação desses fatores distinguiu 
Curitiba das demais experiências urbanas até então postas em prática no país e, mais 
notadamente, daquela realizada na Capital Federal na década de 1960. As propostas 
elaboradas pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, Prefeitura 
Municipal de Curitiba e pelo Estado, seriam reverenciadas e perseguidas por inúmeras 
cidades nas décadas seguintes, o que, na visão técnica, atestaria sua expressão de 
“vanguarda”. Porém, pesquisas e abordagens investigativas desenvolvidas por diversas áreas 
do conhecimento, possibilitaram novas percepções sobre o contexto, evidenciando 
dificuldades da cidade em aplacar suas contradições, desigualdades espaciais e problemas 
ambientais e urbanos. A presente tese está centrada nos planos e projetos elaborados e 
implantados sob o discurso e a ideia da “humanização” da cidade, compreendendo o período 
de 1970 a 1983, analisando as relações entre transformações espaciais, infraestrutura, 
desenvolvimento urbano e imobiliário, bem com as correlações dessas propostas com as 
expectativas da população. A hipótese salienta que a proposta de “humanização” da cidade 
obteve, sim, o seu êxito, pois disponibilizou infraestrutura e novos espaços que contribuíram 
à melhoria da qualidade de vida da população. Contudo, esse processo foi desenvolvido 
dentro do âmbito da produção imobiliária de mercado, com vistas à potencialização do 
espaço-mercadoria; fato que, por si mesmo, inviabilizou a amenização das diferenças 
espaciais e sociais, além de opor-se ao direito ao espaço como valor de uso. Nessa 
perspectiva, as remodelações urbanas também representaram a implantação das condições 
gerais necessárias à produção imobiliária de mercado visando a acumulação de capital e, ao 
mesmo tempo, a imposição de um modelo de espaço diferenciado para ser consumido, 
acessível apenas aqueles dispostos ou em condições de pagarem pelo seu usufruto. 

 
 
 

Palavras-chave: produção do espaço, espaço público, infraestrutura urbana, reciclagem 
urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
“Humanization” plans for Curitiba: the urban and real estate remodeling of the metropolis 
 
  
The urban planning of Curitiba has been established as an intervention “model” for major cities. 
The fact that its proposals addressed such issues as urban development, environment, public 
space enhancement, urban identity, cultural heritage, respect for city scale and improvement 
of quality of life for users and residents is the premise for such recognition. Throughout the 
1970’s and in the early 1980’s important urban projects were carried out which left their mark 
on the landscape and defined the expansion and growth of the city, such as: the 
implementation of the structural axes and the mass public transportation system, construction 
of large avenues, improvement of public places, creation of pedestrian zones, “revitalization” 
of the city centre, establishment of the “Historical Sector”, opening of the Industrial District, 
creation of large public parks and expansion of green areas as well as the definition of new 
and strict parameters for land use and occupation, amongst others. This set of interventions 
was also named and presented to society as a city “humanization” process to provide 
functional and aesthetical features regarded as “indispensable” for the orderly development of 
a metropolis. The correlation between such factors made the urban experience carried out in 
Curitiba stand out from those so far conducted elsewhere in Brazil and, more notably, the one 
in the Federal Capital during the 1960’s. The proposals made by Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC (Institute for Research and Urban Planning of 
Curitiba) and both the local and the state governments would be admired and pursued by 
countless other cities in the following decades which, from a technical stance, would attest to 
its avant-garde expression. Nevertheless, research and investigative approaches from various 
fields of knowledge enabled new insights into the context, evincing the city’s difficulties in 
mitigating its contradictions, spatial inequalities and environmental and urban problems. This 
dissertation centres on plans and projects made and implemented under the discourse and 
the idea of city “humanization” from 1970 to 1983. It analyses the relationships between spatial 
transformations, infrastructure, urban and real estate development as well as the correlations 
between such proposals and the population’s expectations. The hypothesis states that the 
proposal of city “humanization” was indeed a successful one in that it provided infrastructure 
and new spaces which contributed to the population’s improved quality of life. However, this 
process was developed within the scope of market-oriented real estate production with the 
purpose of taking advantage of space as merchandise, which in turn prevented the mitigation 
of spatial and social inequalities and opposed the right to space as use value. From this 
perspective, urban remodeling also represented the provision of the general conditions 
required by market-oriented real estate production aimed at capital accumulation. At the same 
time, it imposed a model of specialised spaces for consumption affordable only to those willing 
or able to pay to enjoy them. 
  
  
Keywords: production of space, public space, urban infrastructure, urban recycling 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente tese, Planos de “humanização” para Curitiba:  remodelação urbana e 

imobiliária da metrópole, está centrada nos projetos implantados sob a ideia e discurso da 

“humanização” da cidade, durante o período de 1970 a 1983, analisando as transformações 

espaciais, as relações com o desenvolvimento urbano e imobiliário a médio e logo prazo, bem 

como as correlações destas propostas com as expectativas da população. 

O planejamento urbano de Curitiba consolidou-se como “modelo” ou “exemplo” de 

intervenção em grandes centros. A premissa é de que esse reconhecimento ocorreu em razão 

das propostas articularem questões como desenvolvimento urbano, meio ambiente, 

valorização do espaço público, identidade urbana, patrimônio histórico, respeito à escala da 

cidade e melhoria da qualidade de vida aos usuários e moradores da cidade. 

Nesse período foram realizadas grandes intervenções urbanas, tornando a cidade 

verdadeiro “canteiro de obras”, alterando a paisagem e definindo o futuro crescimento e 

expansão da capital paranaense, destacando-se a implantação dos eixos estruturais e do 

sistema de transporte de massa, abertura de novas avenidas, melhoramento nas praças e 

logradouros, programa de arborização urbana, criação de áreas exclusivas para pedestres, 

“revitalização” do centro, instituição do “Setor Histórico”, implantação da Cidade Industrial de 

Curitiba - CIC, inauguração de grandes parques públicos e áreas verdes destinadas ao lazer, 

à preservação ambiental e ao saneamento; bem como a definição de novos e rígidos 

parâmetros de uso e ocupação do solo, estimulando a expansão e o adensamento ao longo 

dos eixos estruturais; ampliação do sistema de abastecimento de água e da rede de esgotos, 

entre outros projetos. 

As transformações espaciais também foram denominadas e apresentadas à sociedade 

como um processo de “humanização” da cidade, proporcionando qualidades funcionais e 

estéticas indispensáveis ao desenvolvimento “ordenado” de uma futura metrópole. O discurso 

relacionado com a ideia e ao imaginário da “humanização”, “cidade humana” ou “cidade 

humanizada”, perpassa as gestões dos prefeitos Jaime Lerner (1971-1975 e 1979-1983) e 

Saul Raiz (1975-1979), período em que ocorreram a implantação de grandes projetos 

urbanos. 

Os conceitos inseridos na prática do planejamento em Curitiba, superaram as premissas 

básicas do urbanismo moderno (circulação, habitação trabalho e lazer) e as demais 

experiências urbanas até então postas em prática no país e, mais notadamente, daquela 

realizada na Capital Federal na década de 1960. As propostas elaboradas pelo Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – IPPUC, Prefeitura Municipal de Curitiba - PMC 

e pelo Estado, seriam referenciadas e perseguidas por inúmeras cidades nas décadas 



2 
 

seguintes, o que, na visão técnica sobre o espaço urbano, atestaria sua expressão de 

vanguarda. 

Contudo, além da interpretação institucional sobre o processo de planejamento, 

pesquisas e abordagens investigativas desenvolvidas por diversas áreas do conhecimento 

acadêmico, particularmente no âmbito da História, Geografia, Sociologia, Arquitetura e 

Urbanismo, possibilitaram novas percepções sobre o assunto, não apenas no sentido de 

questionar a imagem de “modelo”, mas também evidenciando as dificuldades da cidade 

aplacar contradições, desigualdades espaciais e sociais, bem como minorar problemas 

ambientais e urbanos. (OLIVEIRA, 1994; NAMUR, 1992; OLIVEIRA, 2000; MOURA, 1994, 

2009 e 2014; ULTRAMARI, 1994; FIRKOWSKI, 2001 e 2014; POLUCHA, 2010; PILOTTO, 

2010; SANCHEZ, 1993, 1997, 2009 e 2010; ALBUQUERQUE, 2007; BERTOL, 2013). 

Em estudo elaborado pela ONU Habitat, sobre as cidades na América Latina, publicado 

em 2014, denominado Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la 

inclusion en América Latina, quatro capitais brasileiras, respectivamente Brasília, Curitiba, 

Fortaleza e Salvador,  “encabezan la lista de las ciudades más desiguales de la región y, muy 

probablemente, del mundo, después de algunas ciudades sudafricanas”, apresentando 

“coeficientes de Gini superiores al 0.6, se colocan en el grupo 6 de “Extrema Desigualdad”. 

(ONU HÁBITAT, 2014, p.61). Particularmente, o caso de Curitiba é “llamativo”, justamente 

pelo fato da cidade, outrora caracterizada pelas “sus innovadoras y reconocidas políticas 

desde los años setenta”, tornar-se “una de las ciudades de América Latina donde la 

desigualdad há aumentado en mayor grado en la primera década del siglo XXI” (ONU 

HÁBITAT, 2014, p.201). Menciona-se entre os inúmeros motivos, “la atenuación de principios 

clave que llevaron al éxito, como la continua capacidad de planear y ejecutar más allá de los 

ciclos políticos que solía tener la agencia de planificación integrada”. (ONU HÁBITAT, 2014, 

p.201). 

A presente pesquisa parte da hipótese que os planos e projetos urbanos desenvolvidos 

ao longo da década de 1970 e nos primeiros anos de 1980, obtiveram, sim, o seu êxito, pois 

disponibilizaram infraestrutura e novos espaços que contribuíram à melhoria da qualidade de 

vida da população. Contudo, esse processo foi desenvolvido dentro do âmbito da produção 

imobiliária de mercado, com vistas à potencialização econômica do espaço-mercadoria; fato 

que, por si mesmo, inviabilizou a amenização das diferenças espaciais e sociais, além de 

opor-se ao direito ao espaço como valor de uso: 

 
O estilhaçamento da cidade tradicional é um fenômeno evidente... O uso e o 
valor de uso quase desapareceram inteiramente, não persistindo senão como 
exigências do consumo de mercadorias, desaparecendo quase inteiramente 
o lado qualitativo do uso. Com tal generalização da troca, o solo tornou-se 
mercadoria; o espaço, indispensável para a vida cotidiana, se vende e se 
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compra. Tudo o que constitui a vitalidade da cidade com obra desapareceu 
frente à generalização do produto. (LEFEBVRE, 2008, p.83). 

 

Nessa perspectiva, a “cidade humanizada”, consolidada pela criação de uma nova 

paisagem e estrutura urbana diferenciada, mais que propriamente uma “necessidade” material 

à cidade, também representou o inventar de um novo modo de viver plenamente adequado à 

produção imobiliária de mercado. A concretização da “cidade humanizada” representou a 

implantação das condições gerais necessárias à produção imobiliária visando a acumulação 

de capital e, ao mesmo tempo, a imposição de um modelo de espaço diferenciado para ser 

consumido, acessível apenas aqueles dispostos ou em condições de pagarem pelo seu 

usufruto. 

A investigação e a reflexão proposta na tese encontra apoio teórico em autores 

dedicados à análise da produção do espaço. Nesta perspectiva, a abordagem e as 

percepções sobre os acontecimentos, eventos e fontes documentais relacionadas ao período 

definido pela pesquisa, privilegia uma metodologia dinâmica e, ao mesmo tempo, complexa, 

que, além de reconhecer a importância do espaço para a acumulação de capital, busca 

compreender relações sociais, políticas, econômicas e culturais que envolvem a produção 

desses novos espaços. 

Considerando-se o contexto de uma sociedade organizada sob os princípios do 

mercado, o espaço adquire particular importância para a construção da própria cidade, pois, 

como enfatiza Lefebvre (2008, p.118), “a construção (privada ou pública) proporcionou e ainda 

proporciona lucros superiores à média... nela e por ela, através de uma mediação – o espaço 

– o dinheiro produz dinheiro”. 

Ressalta-se, aqui, então, a importância em considerar no estudo da cidade, seja em 

relação ao planejamento urbano, aos projetos de intervenção, “revitalização”, expansão 

urbana e disponibilização de infraestrutura, os interesses que estão em jogo, particularmente 

aqueles relacionados com a propriedade da terra (espaço); relativamente organizados e 

articulados, tanto político como ideologicamente, com o objetivo de potencializar ao máximo 

o uso do solo, promover o desenvolvimento de acordo com seus objetivos econômicos, em 

outras palavras, lucrar com o crescimento da cidade. Essas articulações envolvem Estado, 

grupos capitalistas ligados ao setor imobiliário e comercial, proprietários de terras, instituições 

financeiras, empreendedores entre outros, bem como daqueles que, de alguma forma, obtêm 

renda, direta ou indiretamente, do processo de expansão imobiliária e expansão urbana. 

(MOLOTCH, 1976; MOLOTCH e LOGAN, 1987). 

À mobilização promovida pelos interesses na produção da cidade, soma-se o fato do 

caráter de exclusividade, seletividade e concentração pertinente à acumulação de capital, isto 
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é, dentre os atuantes na produção imobiliária, apenas alguns segmentos são, efetivamente, 

os mais beneficiados: 

A realização da mais-valia: e fato, é necessário o circuito D – M – D (dinheiro, 
mercadoria, dinheiro) seja completado e fechado, o mais rápido possível. (...) 
Cada capitalista gostaria de se livrar dessa implacável necessidade, 
desejando que seu dinheiro produzisse diretamente dinheiro. Por exemplo, 
especulando (em terrenos, em ações na bolsa etc). Este feliz destino 
acontece somente para poucos capitais; alguns excessos nesse sentido 
desmantelariam o sistema. (LEFEBVRE,1999, p.137, grifo nosso). 

 

Essa particularidade reflete-se em disputas e conflitos contínuos, entre os próprios 

grupos capitalistas mais organizados, Estado, grupos capitalistas não beneficiados, 

envolvendo, ainda, os demais segmentos sociais, como usuários da cidade, moradores, 

trabalhadores entre outros. Como destaca Gottdiener (2010), a produção do espaço envolve 

relações complexas e contraditórias, porém, não estão desprovidas de lógica, constituindo-se 

como um processo de “renegociação” permanente entre interesses de grupos capitalistas 

dominantes e demais grupos, incluindo a própria sociedade não beneficiada e que sustenta 

os impactos das políticas pautadas na construção da cidade com vistas à acumulação de 

capital. 

Dimensão ideológica é parte integrante deste processo de transformação espacial e de 

imposição política. Como ressalta Lefebvre (1966, p.54), a estrutura social, e mesmo a 

dominação ou legitimação de uma forma de produção da cidade, não ocorre apenas através 

da força, mas do consentimento de parte significativa da população, pois “sem essa adesão, 

não existem grupos sociais, não existe sociedade constituída”. 

Molotch (1976 e 1987) e Logan (1987), a partir da análise das transformações urbanas 

realizadas em muitos centros e metrópoles dos Estados Unidos, demonstram que a 

propaganda ideológica foi comumente utilizada para legitimar interesses privados sobre o 

espaço coletivo, tendo como fim obter apoio de parte expressiva da comunidade aos 

programas voltados a impulsionar o crescimento da cidade e o desenvolvimento imobiliário. 

Os projetos de renovação de áreas centrais, construção de empreendimentos imobiliários, 

instalação de complexos industriais, comerciais e culturais, dentro outros, promovidos por 

grupos privados com apoio do Estado e com o intuito de gerar renda, apropriada pelos 

respectivos promovedores dessas transformações, foram divulgados e apresentados à 

sociedade como indispensáveis à melhoria da qualidade de vida, geração de empregos e 

negócios, novas opções de habitação, lazer, entre outros benefícios. 

Além de legitimar o poder político e econômico de determinados segmentos da sociedade, a 

ideologia também está presenta na criação de necessidades e valores condizentes com a 

economia de mercado: 

A luta pela manutenção da lucratividade apressa os capitalistas a explorarem 
todo tipo de novas possibilidades. São abertas novas linhas de produtos, o 
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que significa a criação de novos desejos e necessidades. Os capitalistas são 
obrigados a redobrar seus esforços para criar novas necessidades nos 
outros, enfatizando o cultivo de apetites imaginários e o papel da fantasia, do 
capricho e do impulso. (HARVEY, 2014a, p.103). 

 

A elaboração de novas necessidades inclui o próprio espaço produzido, a habitação e 

a cidade. Neste sentido, valores de uso podem ser criados e promovidos, mediante uma série 

de estratégias publicitárias através dos meios de comunicação de massa, por exemplo, para 

impulsionar valores de troca. (HARVEY, 1980, p. 141). 

 

Procedimentos metodológicos da pesquisa 

As fontes de pesquisa utilizadas na elaboração da tese podem ser divididas, 

basicamente, em dois grupos: grande imprensa e documentação relacionada ao IPPUC, 

Prefeitura Municipal e Estado. 

A grande imprensa incluiu os principais jornais locais de circulação diária, como Diário 

da Tarde, Gazeta do Povo e O Estado do Paraná, bem com aqueles de abrangência nacional, 

como O Estado de São Paulo e A Folha de São Paulo. Os jornais cobriram importantes 

acontecimentos relacionados ao planejamento urbano de Curitiba, desde as discussões sobre 

a situação física da cidade na década de 60 até a implantação dos projetos a partir de 1971. 

Em suas páginas encontram-se registros específicos dos projetos e planos de intervenção 

urbana: apresentação de propostas, execução das obras e inaugurações, incluindo detalhes 

técnicos, fotos, desenhos dos projetos e informações conceituais, bem como discursos e 

percepções de técnicos, autoridades, políticos, construtoras e empresas do setor imobiliário, 

além dos próprios usuários e moradores da cidade; revelando distintas percepções e visões 

dos grupos sociais a respeito das transformações urbanas em curso no referido período em 

que predominou o discurso da “humanização” da cidade. 

A imprensa também permite vislumbrar distintas realidades dentro da mesma cidade 

como, por exemplo, crescimento dos empreendimentos imobiliários, desenvolvimento da 

indústria da construção, expansão urbana e verticalização, áreas ou bairros beneficiados e 

excluídos dos melhoramentos municipais, crescimento das favelas e das chamadas 

ocupações “irregulares”, o aumento dos preços da terra e do aluguel, qualidade dos serviços 

públicos oferecidos à população entre muitos outros. 

Em relação à documentação institucional relacionada aos projetos urbanos, a pesquisa 

analisou diversos projetos que referenciavam a ideia da “humanização” da cidade, 

relacionados ao IPPUC, Prefeitura e ao próprio Estado; contemplando assuntos e temáticas 

como:  planejamento urbano, plano diretor, legislação referente ao uso e ocupação do solo, 

decretos municipais, arborização e embelezamento urbano, parques públicos, melhorias dos 

logradouros, áreas de lazer, programas de recreação, áreas de pedestres, “revitalização” do 
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centro, reutilização de edificações históricas, preservação do patrimônio histórico edificado, 

circulação, transporte de massa, saneamento, industrialização, habitação e “desfavelamento”, 

alvarás de construção e certificado de vistoria de conclusão de obra, entre outros. 

Em relação aos procedimentos metodológicos, a pesquisa analisou, simultaneamente, 

a parte documental referente aos diversos projetos realizados pelo IPPUC, Prefeitura 

Municipal e pelo Estado, no período de 1970 a 1983, e, ao mesmo tempo, verificou como 

esses planos repercutiram e como foram apresentados à sociedade através da imprensa local 

e nacional. 

Nesse sentido, a imprensa torna-se fonte fundamental, permitindo identificar os projetos, 

perceber as transformações espaciais e impactos sociais, as relações dos planos de 

intervenção com as expectativas e necessidade da população moradora e usuária, bem como 

o posicionamento do setor imobiliário em relação às novas propostas urbanas. 

 

Organização e estrutura da tese 

A tese está organizada em três capítulos. O primeiro capítulo, Planejamento da cidade 

como uma “máquina de crescimento”, está direcionado para apresentar as concepções 

teóricas sobre a produção da cidade que estruturam a investigação sobre o caso de Curitiba. 

Prioriza-se autores dedicados à análise da produção do espaço e que compreendem como 

um processo complexo envolvendo interesses de grupos capitalistas, Estado, sociedade, 

grupos sociais e controle ideológico. Nesse sentido será apresentado e discutido o conceito 

da “cidade como máquina de crescimento”, a partir dos artigos The City as a Growth Machine: 

Toward a Political Economy of Place (MOLOTCH, 1976) e The City as a Growth Machine 

(MOLOTCH e LOGAN, 1987), além das contribuições de Gottdiener (2010), especificamente, 

A produção social do espaço urbano. Colaboram, também, com a referida análise, os 

trabalhos de Harvey (2005, 2011, 2013, 2014a, 2014b e 2015) e Hall (2013), que abordam ou 

adicionam questionamentos à problemática dos interesses de grupos no desenvolvimento dos 

centros urbanos norte-americanos e europeu. 

Nesse mesmo capitulo, discute-se a importância do monopólio do espaço para a 

produção imobiliária de mercado, a construção histórica da apropriação do espaço e sua 

“naturalização” (MARX, 1985, 1996a e 1996b), a ascensão dos princípios neoliberais e os 

impactos no desenvolvimento e configuração das cidades nas décadas de 1970 e 1980; e, 

em seguida, os limites e possibilidades do planejamento urbano em sociedade regida e 

organizada pelos princípios do livre mercado, considerando-se, para esta discussão, as 

contribuições de Lefebvre (1969, 1991, 1999, 2002 e 2008). 

O segundo capítulo, Planejamento urbano e as intervenções públicas em Curitiba nas 

décadas de 1970 e 1980, aborda, especificamente, um pouco da história do planejamento da 
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capital paranaense até a realização dos grandes projetos, englobando, portanto, quase três 

décadas, desde contexto da década de 1960 até os primeiros anos da década de 1980. A 

década de 1960 se constitui como um momento ímpar na história do urbanismo local, marcado 

pelos intensos debates sobre a “necessidade” de um novo plano para a capital, a fim de 

substituir o Plano Agache (1943), bem como pela elaboração do Plano Preliminar de 

Urbanismo (1965), a realização do evento Seminário Curitiba de Amanhã (1965) e a criação 

do IPPUC. Em seguida, são apresentados os principais projetos urbanos implementados sob 

o discurso e o imaginário da “humanização” da cidade, portanto, envolvendo o período de 

intensas obras, desde 1971 até os primeiros anos da década de 1980. No quadro geral, busca-

se apresentar o projeto da “cidade humanizada” na perspectiva institucional e técnica, as 

relações com interesses de grupos locais, bem como a percepção dos usuários e moradores 

da cidade a respeito das intervenções urbanas e dos projetos em andamento. 

Para a constituição desta parte do trabalho foram utilizadas fontes relacionadas ao 

período definido para a pesquisa: projetos desenvolvidos pelo IPPUC, jornais de circulação 

diária, local e nacional, e documentos da Prefeitura Municipal de Curitiba. Colaboram com a 

análise diversos trabalhos e pesquisas que desenvolvem abordagens críticas e investigativas 

sobre o planejamento urbano em Curitiba, contribuindo, significativamente, com novas 

percepções sobre a produção do espaço. 

 O terceiro e último capítulo, A produção da “cidade modelo”, analisa os interesses 

relacionados à produção imobiliária e os esforços para tentar influenciar no crescimento e no 

desenvolvimento urbano, durante o contexto da execução dos grandes projetos urbanos. A 

análise aborda o posicionamento dos grupos em relação aos grandes projetos, as estratégias 

aplicadas para influenciar na produção do espaço, considerando-se as dinâmicas políticas e 

ideológicas. 

Simultaneamente às transformações urbanas e ao desenvolvimento acentuado da 

indústria da construção, o trabalho busca resgatar outras percepções sobre esta cidade 

idealizada, privilegiando-se, para isso, os depoimentos e os comentários de moradores ou de 

usuários da cidade que, naquele mesmo momento, utilizaram a imprensa local para expressar 

seus posicionamentos e pareceres sobre os planos e projetos que tornavam Curitiba uma 

Metrópole “humanizada” e “ordenada”. 



8 
 

CAPÍTULO 01 

PLANEJAMENTO DA CIDADE COMO UMA “MÁQUINA DE CRESCIMENTO” 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar e discutir as concepções teóricas 

sobre a produção da cidade que colaboram à investigação e à reflexão sobre o caso do 

planejamento urbano de Curitiba. Priorizam-se autores dedicados à análise da produção do 

espaço e que compreendem esse processo como uma relação complexa e, ao mesmo tempo, 

contraditória, envolvendo interesses de grupos capitalistas organizados, Estado, instituições, 

segmentos sociais, sociedade, disputas pela apropriação da terra (espaço), manutenção do 

monopólio e controle ideológico. 

O capítulo está organizado em quatro tópicos: primeiro, Produção da cidade: Estado, 

interesses de grupos, crescimento e desenvolvimento urbano; segundo, Apropriação da 

cidade pela Máquina do Crescimento: a expropriação da terra; terceiro, Transformações nos 

centros metropolitanos sob o paradigma (neo) liberal, e, por fim, Limites do planejamento 

urbano na cidade (neo) liberal. 

Na primeira parte, Produção da cidade: Estado, interesses de grupos, crescimento e 

desenvolvimento urbano, será apresentado e desenvolvido o conceito cidade como máquina 

de crescimento, a partir dos artigos The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy 

of Place (MOLOTCH, 1976) e, respectivamente, The City as a Growth Machine (MOLOTCH e 

LOGAN, 1987). Salienta-se também a importância de outros autores como Hall (2013) e 

Harvey (2005, 2011, 2013, 2014a e 2015), que também abordam, complementam ou 

apresentam novos questionamentos pertinentes à problemática dos interesses de grupos nos 

centros norte-americanos e também no contexto europeu. 

Destaca-se também a contribuição de Gottdiener (2010), A produção social do espaço 

urbano, ressaltando particularidades envolvendo as disputas em torno da propriedade da 

terra, as contradições e as complexidades sociais, políticas, econômicas e culturais que 

integram a produção espacial, desde a rivalidade entre os próprios grupos capitalistas, a 

renegociação entre grupos dominantes e aqueles que suportam as consequências das 

políticas de crescimento, até o papel do Estado na defesa dos interesses das camadas 

dominantes. Gottdiener (2010) enfatiza que as formas de espaço são resultado de uma 

intricada articulação entre estruturas capitalistas tardias e ações ligadas ao setor da 

propriedade da terra, as quais, direcionam a produção e o desenvolvimento da cidade de 

acordo com seus anseios. Ao mesmo tempo, a produção do espaço é compreendida como 

um processo de permanente renegociação entre grupos dominantes e grupos não 

beneficiados e que sustentam os impactos e os custos das políticas capitalistas: 
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Aqueles que sofrem as maiores inconveniências e suportam os custos tentam 
muitas vezes modificar as características do ambiente construído e torná-las 
mais a seu gosto. Isso gera um processo de renegociação entre habitantes 
locais e autoridades, que muitas vezes acena com uma reestruturação que 
apenas exacerba os resultados do desenvolvimento desordenado. 
(GOTTDIENER, 2010, p. 247). 

 

As ponderações e reflexões desenvolvidas pelos autores, acima citados, colaboram à 

investigação e para esclarecer aspectos da produção da cidade de Curitiba, como, por 

exemplo: interesses de grupos no planejamento, estratégias ideológicas promovidas pelos 

grupos dominantes, relação entre sociedade e propaganda ideológica, relação entre 

imaginário da cidade “humanizada” e legitimação de interesses privados sobre o espaço 

coletivo, produção cultural atrelada aos interesses de grupo, constituição de novos espaços e 

a apropriação pela sociedade, atuação do Estado no âmbito das disputas pelo espaço, 

divergências entre grupos capitalistas e as renegociações entre as camadas dominantes e 

segmentos sociais desfavorecidos. 

Enquanto o item anterior dedica-se a esclarecer pressupostos teóricos necessários à 

compreensão histórica das relações entre interesses de grupos, sociedade, Estado e 

produção do espaço, a segunda parte, intitulada Apropriação da cidade pela “máquina de 

crescimento”: monopólio do espaço para a produção imobiliária de mercado, está centrada, a 

partir das contribuições de Marx (1985, 1996a e 1996b), Lefebvre (1999 e 2002) e Polanyi 

(2000), à compreensão sobre o papel da terra (espaço) na economia de mercado, o processo 

histórico de apropriação e privatização da terra  e as relações entre condições gerais, fetiche 

e produção imobiliária de mercado. 

A contribuição das análises de Lefebvre (1999 e 2002) também corroboram na 

compreensão da cidade contemporânea, ao destacar a produção do espaço como sobrevida 

ao capitalismo, que “encontrou um alento na conquista do espaço, em termos triviais, na 

especulação imobiliária, nas grandes obras (dentro e fora das cidades), na compra e venda 

do espaço” (LEFEBVRE, 2002, p. 143). 

A terceira parte, Transformações nos centros metropolitanos sob o paradigma (neo) 

liberal, aborda a ascensão das políticas neoliberais a partir da década de 1970 e as 

repercussões da mudança de paradigma econômico na produção da cidade. Os trabalhos de 

Harvey (2005, 2013a e 2008), Janoschka (2011 e 2014), Sosa (2010), March (2013), Ornelas 

(2004), Brenner, Peck e Theodore (2009), Cuenya e Corral (2011) e Hidalgo (2014), 

contribuem à compreensão das relações entre políticas neoliberais, urbanização, 

planejamento urbano e Estado, fornecendo aporte teórico para contextualizar este momento 

histórico marcado pela alternância no paradigma de governança, notabilizando-se pela 

parcerias público-privadas, a expansão da privatização sobre diversos recursos e setores, os 
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planos de “renovações” implantads nos grandes centros, além das estratégias ideológicas 

para legitimar uma produção da cidade voltada à acumulação de capital. 

Por fim, o item Limites do planejamento urbano na cidade neoliberal propõe discutir, a 

partir das reflexões de Lefebvre (1969a, 1991, 1999, 2002 e 2008), as contradições dos planos 

urbanos e políticas de planejamento no contexto de uma economia de mercado e 

caracterizada pela privatização do espaço. A discussão parte de duas questões destacadas 

pela perspectiva lefebvriana, respectivamente, o “duplo fetichismo” e a “ilusão urbanística” 

(LEFEBVRE, 2002), aspectos diretamente relacionados ao planejamento urbano e a produção 

da cidade: 

 
A posse não tem sido destituída; ela não perdeu seu lugar, nem mesmo seu 
prestígio. A pressão prática e ideológica da propriedade privada (a da terra, 
se junta à dos capitais) cega os dirigentes, os proprietários intelectuais; ela 
obscurece a imaginação dos arquitetos, dos urbanistas. Essa cegueira tem 
uma dupla origem: as imagens vindas direta ou indiretamente da posse – as 
vindas da racionalidade empresarial (divisão técnica do trabalho). O urbano, 
portanto, continua uma abstração, um outro lugar, uma utopia. (LEFEBVRE, 
1999, p. 168). 

 

Para Lefebvre (1991 e 2002), a dificuldade ou recusa em compreender o papel do 

espaço nas relações de produção, bem como as implicações políticas, econômicas e sociais 

da privatização do espaço ou da não destituição da posse na construção da cidade, implica 

na supressão dos valores de uso e na hegemonia dos valores de troca. 
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1.1 PRODUÇÃO DA CIDADE: ESTADO, INTERESSES DE GRUPOS, CRESCIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO URBANO 

 

A denominação e o conceito da “cidade como uma máquina do crescimento” foi 

desenvolvido originalmente por Harvey Molotch, destacando-se o artigo publicado em 1976 

sob o título The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place, através do 

The American Journal of Sociology, pela The University of Chicago Press. Posteriormente, 

entre outros estudos referenciando a temática, também se sobressaiu The City as a Growth 

Machine, autoria de Harvey Molotch e de John R. Logan, publicado em 1987 e integrando a 

obra Urban Fortunes: the political economy of place. 

A partir desse conceito, ressalta-se a ação de grupos articulados em torno dos 

interesses da propriedade da terra, organizados através de uma “coalizão pró-crescimento”, 

constituída e encabeçada por elites capitalistas, mas envolvendo diversos agentes, 

instituições e grupos sociais igualmente cativados e motivados pelas possibilidades de lucrar 

ou, então, economicamente dependentes das camadas mais abastadas e dominantes que 

impulsionam a “máquina do crescimento”. A coalização está centrada em potencializar ao 

máximo o uso do solo e em promover o desenvolvimento econômico e urbano sempre de 

acordo com seus interesses próprios, porém, ao mesmo tempo, buscando apoio e respaldo 

do coletivo para a afetiva concretização de seus objetivos. Nesse sentido, a atração de polos 

comerciais e industriais, a implantação de infraestrutura, melhoramentos urbanos, projetos de 

renovação e remodelação urbana, a construção de grandes complexos culturais ou esportivos 

e as atividades ligadas à produção imobiliária, por exemplo, anunciados e apresentados à 

sociedade sob pretextos de promover o progresso e o benefício coletivo, estariam 

relacionados aos interesses de grupos privados comprometidos com as possibilidades 

rentistas da propriedade da terra. 

Molotch (1976, p.309) considera as disputas envolvendo o controle da terra como 

fundamentais à compreensão do desenvolvimento e crescimento das cidades norte-

americanas, pois “the land, the basic stuff of place, is a market comodity providing wealth and 

power, and that some very important people consequently take a keen interest in it”.1 

As oportunidades econômicas advindas com o crescimento urbano, impulsionando os 

mais diversos setores, seja comercial, industrial, imobiliário, financeiro entre outros, por 

exemplo, constitui o fator convergente para mobilizar e organizar, sob um objetivo comum, as 

elites de uma localidade ou região: 

 

                                                           
1 “...a terra, conceito básico de local, trata-se de um bem de mercado que fornece riqueza e poder e 
(...) algumas pessoas muito importantes têm um interesse sagaz nela”. (Tradução nossa).  
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I speculate that the political and economic essence of virtually any given 
locality, in the present American context, is growth. I further argue that the 
desire for growth provides the key operative motivation toward consensus for 
members of politically mobilized local elites, however split they might be on 
other issues, and that a common interest in growth is the overriding 
commonality among important people in a given locale at least insofar as they 

have any important local goals at all. (MOLOTCH, 1976, p.309).2 
 

Na perspectiva de Molotch (1976, p.311), os conflitos relacionados à propriedade da 

terra envolvem interesses de grupos de diversas camadas sociais e econômicas. Como 

exemplos desses conflitos cita-se: a rivalidade entre lojistas localizados em um quarteirão, os 

quais disputam entre si a definição de um ponto de acesso ao transporte coletivo, capaz de 

influenciar, sobremaneira, no aumento da clientela ou de conferir maior visibilidade às 

respectivas lojas; a concorrência entre empresários do setor hoteleiro para definir o local de 

construção de um novo centro de convenções; até as disputas mais complexas envolvendo 

grandes infraestruturas, como rodovias, aeroportos, sistemas de iluminação e 

abastecimentos, parques industriais entre outros. 

Apesar das diferenças de interesses econômicos e políticos, existentes em uma cidade 

ou localidade, os grupos e organizações sociais podem articular acordos e formar uma 

unidade estável em torno de objetivos especificamente comuns, superando, assim, suas 

divergências e formando uma coalizão, a qual passa a influenciar diretamente no 

desenvolvimento da cidade e, ao mesmo tempo, competir com interesses de outros centros 

urbanos: 

The intensity of group consciousness and activity waxes and wanes as 
opportunities for and challenges to the collective good rise and fall; but when 
these coalitions are of sufficiently enduring quality, they constitute identifiable, 
ongoing communities. Each member of is community is simultaneously the 
member of a number of others; hence, communities exist in a nested fashion 
(e.g., neighborhood within city within region), with salience of community level 
varying both over time and circumstance. Because of this nested nature of 
communities, subunits which are competitive with one another at one level 
(e.g., in an interblock dispute over where the bus stop should go) will be in 
coalition at a higher level (e.g., in an intercity rivalry over where the new port 
should go). Obviously, the anticipation of potential coalition acts to constrain 
the intensity of conflict at more local loci of growth competition. 
Hence, to the degree to which otherwise competing land-interest groups 
collude to achieve a common land-enhancement scheme, there is community 
- whether at the level of a residential block club, a neighborhood association, 
a city or metropolitan chamber of commerce, a state development agency, or 
a regional association. (MOLOTCH, 1976, p.311).3 

                                                           
2 “(...)discuto o fato de que a essência política e econômica de(...) qualquer localidade no contexto atual 
americano é o crescimento. (...) discuto, ainda, que o desejo pelo crescimento fornece a motivação 
chave que opera a favor do consenso aos membros das elites locais mobiliziadas politicamente, não 
importando o quão divergente essas elites sejam no que diz respeito a outras questões, e que o 
interesse comum pelo crescimento é (...) primordial entre pessoas importantes de um determinado local 
– pelo menos enquanto elas tiverem quaisquer objetivos locais relevantes”. (Tradução nossa). 
3 “A intensidade da consciência e das atividades coletiva aumenta e diminui ao passo em que as 
oportunidades e desafios para o bem comum também crescem e diminuem; entretanto, quando essas 
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Para Molotch e Logan (1987), ao longo da história dos Estados Unidos, o conceito de 

máquina de crescimento representou a força motriz, “driving force”, para o desenvolvimento 

urbano. Muitas cidades construídas durante os séculos XVIII e XIX foram impulsionadas por 

elites ou grupos dominantes, os quais influenciaram para promover um crescimento coerente 

com seus objetivos e interesses econômicos, 

 

The creators of towns and the builders of cities strained to use all the 
resources at their disposal, including crude political clout, to make great 
fortunes out of place. (MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.53). 4 

 
De acordo com os autores, as elites organizadas das cidades ou dos núcleos urbanos 

incipientes empenhavam-se em atrair todo tipo de recurso ou benefícios que julgavam 

indispensáveis ao desenvolvimento local, resultando em acirrada disputa regional e nacional 

entre diversos centros. Ressaltaram-se duas áreas ou arenas de competição: a primeira, 

centrada na atração de instituições culturais, serviços administrativos governamentais, 

universidades e instalações como “arsenais” e prisões; enquanto que, a segunda arena, talvez 

a mais importante, correspondeu às disputas envolvendo a atração de infraestrutura. 

Inicialmente, os esforços relacionados à implantação de infraestrutura estavam 

direcionados para captar financiamentos para construção de canais e, em seguida, para a 

instalação e expansão de malha ferroviária, fundamentais à consolidação de um sistema de 

transporte eficiente, vital à circulação de mercadorias, matérias primas, trabalhadores (mão-

de-obra), bem como para alentar o comércio, as indústrias e o crescimento urbano. Apesar 

da infraestrutura revigorar a economia local e conferir importantes melhororias à qualidade de 

vida da população, sua efetiva consolidação não foi motivada apenas por preocupações 

sociais, mas por outros objetivos econômicos, como a captação e apropriação de lucro que 

proporcionariam, visto que “town leaders used their governmental authority to determine 

                                                           
coalizões são de qualidade suficientemente estáveis, elas constituem comunidades contínuas e 
indestrutíveis. Cada membro de uma comunidade é, simultaneamente, membro de uma série de outras; 
por isso, as comunidades existem de forma aninhada (por exemplo, a vizinhança dentro de uma cidade 
dentro de uma região), com a projeção do nível comunitário variando de acordo com o tempo e a 
circunstância. Devido a esta natureza aninhada das comunidades, subunidades que competem entre 
si em determinado nível (por exemplo, em uma disputa entre quarteirões por uma parada de ônibus) 
estarão unidas em um nível mais alto (por exemplo, em uma rivalidade entre cidades em relação à 
construção de um novo porto). Obviamente, a antecipação da coalizão potencial age para restringir a 
intensidade de conflitos em locais que competem por crescimento. 
Assim, na medida em que grupos de interesse pelas terras competem em determinado nível, eles 
também se unem a fim de atingir um esquema de valorização da terra comum em uma comunidade – 
seja no nível de clube de bloco residencial, associação de bairro, câmara de comércio da cidade ou 
metrópole, agência de desenvolvimento do Estado ou uma associação regional”. (Tradução nossa).  
4 “Os criadores de cidades e os construtores de cidades esforçavam-se para usar todos os recursos à 
sua disposição, incluindo a influência política, para fazer grandes fortunas a partir das cidades”. 
(Tradução nossa).  
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routes and subsidies, motivated by their private interest in rents” (MOLOTCH e LOGAN, 1987, 

p.53).5 

Os personagens políticos que encabeçaram essas organizações ou que 

desempenharam papel chave para a implementação de infraestruturas foram, geralmente, 

retratados como agentes comprometidos com o bem-estar coletivo, porém, omitindo-se outras 

questões e interesses privados que também influenciaram e determinaram o desenvolvimento 

urbano, o que realça a existência de uma história ideológica coerente com os interesses das 

elites: 

The people who engaged in this city building have often been celebrated for 
their inspired vision and "absolute faith." (...)But more important than their 
personalities, these urban founders were in the business of manipulating 
place for its exchange values. (MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.53).6 

 

Para os empreendedores que realizaram investimentos ou que apostaram suas 

economias em regiões anteriormente consideradas desabitadas ou remotas, a consolidação 

de uma nova cidade ou a expansão em direção às respectivas localidades representou a 

possibilidade de ampliação de suas fontes de renda, fazendo do crescimento urbano um 

negócio lucrativo: 

The city-building activities of these growth entrepreneurs in frontier towns 
became the springboard for the much celebrated taming of the American 
wilderness. As Wade (1959) has argued, the upstart western cities functioned 
as market, finance, and administrative outposts that made rural pioneering 
possible. This conquering of the West, accomplished through the 
machinations of "the urban frontier," was critically bound up with a coordinated 
effort to gain rents. (MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.54).7 

 

Cidades como Chicago, Los Angeles e Denver representaram alguns dos exemplos da 

predominância de interesses de grupos no desenvolvimento e direcionamento da expansão 

urbana; ressaltando-se, principalmente, articulações políticas para implantar infraestrutura 

como ferrovias, rodovias, portos e canais, com vistas a atender interesses comerciais, 

imobiliários e impulsionar o processo de capitalização da terra. 

A cidade de Chicago, localizada no estado de Illinois, é ressaltada por Molotch e Logan 

(1987) como um dos casos mais emblemáticos. Até 1835, Chicago caracterizava-se como um 

                                                           
5 “Líderes da cidade usaram de suas autoridades governamentais para determinar rotas e subsídios, 

motivados por seus interesses privados em rendas”. (Tradução nossa). 
6 “As pessoas que se envolveram na construção de cidades foram muitas vezes celebradas por suas 
visões inspiradoras e de “fé absoluta”. (...) Porém, mais importante do que suas personalidades, esses 
fundadores urbanos faziam parte de um negócio que manipulava o lugar com o intuito de usufruir dos 
valores de troca”. (Tradução nossa). 
7 “As atividades de construção da cidade desses empreendedores do crescimento em cidades de 
fronteira tornaram-se o trampolim para a domesticação da selvageria americana. Como Wade (1959) 
argumentou, as cidades do Oeste funcionavam como mercado, posto financeiro e administrativo, o que 
permitiu que o pioneirismo rural fosse viável. Esta conquista do Oeste, realizada através das 
maquinações da “fronteira urbana”, foi criticamente ligada ao esforço coordenado para obter rendas”. 
(Tradução nossa). 
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pequeno município, contando com uma população de pouco menos de quatro mil habitantes. 

Com a construção do complexo ferroviário realizado durante a administração municipal de 

William Ogden, um dos mais importantes empresários do referido setor e também proprietário 

de terras e imóveis, Chicago tornou-se a metrópole dominante do centro-oeste americano. 

Esse crescimento urbano, até então sem precedentes na história regional, acompanhado pela 

intensificação das atividades econômicas, foi considerado como resultado da atuação de um 

grupo suficientemente influente, tanto no campo político como financeiro, capaz de controlar 

e direcionar a construção das estradas de ferro de acordo com seus interesses particulares: 

 
Perhaps the most spectacular case of urban ingenuity was the Chicago of 
William Ogden. When Ogden came to Chicago in 1835, its population was 
under four thousand. He succeeded in becoming its mayor, its great railway 
developer, and the owner of much of its best real estate. As the organizer and 
first president of the Union Pacific (among other railroads) and in combination 
with his other business and civic roles, he was able to make Chicago (as a 
"public duty") the crossroads of America, and hence the dominant metropolis 
of the Midwest. Chicago became a crossroads not only because it was 
"central" (other places were also in the "middle") but because a small group 
of people (led by Ogden) had the power to literally have the roads cross in the 
spot they chose. (...) 
This tendency to use land and government activity to make money was not 
invented in nineteenth-century America, nor did it end then. The development 
of the American Midwest was only one particularly noticed (and celebrated) 
moment in the total process. (MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.54).8 

 

A influência de interesses particulares nas decisões e diretrizes políticas de instituições 

governamentais e do próprio Estado pode ser percida em diversos momentos da história da 

urbanização dos Estados Unidos. Em Los Angeles, interesses locais conseguiram recursos 

do governo federal para a construção de um porto, rompendo com o isolamento da cidade, 

transformando-a em um próspero e relevante centro econômico regional. (Ibidem, p.55). No 

estado do Colorado, década de 1950, líderes políticos articulados ao setor de transporte 

exerceram influência significativa no governo do presidente Eisenhower (1953-1961) para 

obter apoio à expansão da malha viária para conectar Denver a cidade de Salt Lake City; 

                                                           
8 “Talvez o caso mais espetacular de ingenuidade urbana tenha sido a Chicago de William Ogden. 
Quando Ogden chegou a Chicago em 1835, a sua população estava abaixo de quatro mil. Ele 
conseguiu tornar-se prefeito, seu grande desenvolvedor ferroviário e o proprietário de grande parte dos 
imóveis. Como organizador e primeiro presidente da Pacific Union (entre outras ferrovias) e em 
combinação com suas outras funções empresariais e cívicas, ele conseguiu fazer de Chicago (como 
um “dever público”) o ponto central da América e, consequentemente, a metrópole dominante do 
Midwest. Chicago tornou-se o centro, não só porque era “central” (outras localidades também estavam 
no “meio”), mas porque um pequeno grupo de pessoas (liderada por Ogden) tinha o poder de 
literalmente fazer os caminhos se cruzarem no local que eles escolhiam. (...) 
Essa tendência de usar a terra e as atividades do governo para ganhar / gerar dinheiro não foi inventada 
na América do século XIX, muito menos finalizaou nesse período. O desenvolvimento do American 
Midwest foi apenas um momento particularmente notado (e comemorado) dentro do processo total”. 
(Tradução nossa). 
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comprometendo e acabando com as intenções de um grupo do estado de Wyoming, ávido de 

transformar a capital Cheyenne em um proeminente centro de transportes: 

 

In more recent times, the mammoth federal interstate highway system... has 
similarly made and unmade urban fortunes. To use one clear case, Colorado's 
leaders made Denver a highway crossroads by convincing President 
Eisenhower in 1956 to add three hundred miles to the system to link Denver 
to Salt Lake City by an expensive mountain route. (MOLOTCH e LOGAN, 
1987, p.56).9 

 

A partir da década de 60, as “máquinas de crescimento” implementaram modificações 

em sua organização. De acordo com Molotch e Logan (1987), as coalizões tornoram-se mais 

complexa e menos “personalizadas”, isto é, deixou de apresentar-se apenas na figura de um 

proeminente líder político ou de um empreendedor; passando a articular-se com diversas 

instituições locais; sem, contudo, perder sua intensidade, ressaltando-se novas e fortes 

conotações ideológica projetadas à sociedade a fim de obter a legitimidade do coletivo. Além 

do novo discurso, as coalizões também priorizaram novas estratégias e envolveram outros 

setores: 

 
The jockeying for canals, railroads, and arsenals of the previous century has 
given way in this one to more complex and subtle efforts to manipulate space 
and redistribute rents. The fusing of public duty and private gain has become 
much less acceptable (both in public opinion and in the criminal courts); the 
replacing of frontiers by complex cities has given important roles to mass 
media, urban professionals, and skilled political entrepreneurs. The growth 
machine is less personalized, with fewer local heroes, and has become 
instead a multifaceted matrix of important social institutions pressing along 
complementary lines. (MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.57).10 

 

As coalizões passaram a disputar investimentos externos, com recursos financeiros do 

governo e empresas, abrindo uma verdadeira guerra entre localidades e regiões, onde “more 

pervasively, each city tries to create a good business climate” (MOLOTCH e LOGAN, 1987, 

p.59)11. Para a consolidação desses objetivos, diversas estratégias e programas são 

realizados, desde a implantação de novas infraestruturas subsidiadas pelo governo federal, 

                                                           
9 “Em tempos mais recentes, o sistema de rodovias interestaduais federais... criou e desfez, de forma 
semelhante, fortunas urbanas. Para citar um caso evidente, os líderes do estado do Colorado 
construíram em Denver um cruzamento de rodovias após convencer o presidente Eisenhower, em 
1956, para adicionar trezentas milhas ao sistema que conectava Denver com Salt Lake City através de 
uma rota / percurso custoso através das montanhas”. (Tradução nossa). 
10 “A disputa por canais, ferrovias e arsenais do século passado, cedeu lugar no presente para esforços 
mais complexas e sutis para manipular o espaço e redistribuir rendas. A fusão de dever público e lucro 
privado tornou-se muito menos aceitável (tanto na opinião pública como nos tribunais criminais); a 
substituição de fronteiras por cidades complexas concedeu papéis importantes para a mídia de massa, 
profissionais urbanos e empresários políticos qualificados. A máquina de crescimento é menos 
personalizada, com menos heróis locais e tornou-se uma matriz multifacetada das instituições 
sociais...”. (Tradução nossa). 
11 “De forma generalizada, cada cidade tenta criar um bom clima de negócios”. (Tradução nossa).  
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medidas visando a redução dos custos com a mão de obra local, providências legais para 

restringir organizações sindicais, incentivos fiscais para determinados negócios entre outros: 

 
They can, for example, lower access costs of raw materials and markets 
through the creation of shipping ports and airfields (either by using local 
subsidies or by facilitating state and federal support). Localities can decrease 
corporate overhead costs through sympathetic policies on pollution 
abatement, employee health standards, and taxes. Labor costs can be 
indirectly lowered by pushing welfare recipients into low-paying jobs and 
through the use of police to constrain union organizing. Moral laws can be 
changed; for example, drinking alcohol can be legalized (as in Ann Arbor, 
Mich., and Evanston, Ill.) or gambling can be promoted (as in Atlantic City, 
N.J.) to build tourism and convention business. Increased utility costs caused 
by new development can be borne, as they usually are (see, for an example, 
Ann Arbor, Michigan, Planning Department, 1972), by the public at large 
rather than by those responsible for the "excess" demand they generate. 
Federally financed programs can be harnessed to provide cheap water 
supplies; state agencies can be manipulated to subsidize insurance rates; 
local political units can forgive business property taxes. Government 
installations of various sorts (universities, military bases) can be used to 
leverage additional development by guaranteeing the presence of skilled 
labor, retailing customers, or proximate markets for subcontractors. 
(MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.58). 12 

 

Além de proporcionar condições gerais adequadas, busca-se constituir uma imagem de 

cidade estável e segurança às empresas, indispensáveis à prosperidade dos novos negócios. 

Além do apoio institucional do Estado a médio e longo prazo, é importante que a própria 

população envolva-se na defesa das políticas pró-crescimento e, a partir da crença no 

desenvolvimento, manifeste seu “orgulho” e a defesa ufanista de sua cidade; amenizando 

contradições ou possíveis insatisfações populares, objetivo que demanda, efetivamente, 

conquistar e convencer a coletividade de que os subsídios públicos e estatais conferidos às 

novas atividades econômicas e negócios privados que ali se instalam, repercutirão em 

inegáveis benefícios a todas as camadas sociais: 

                                                           
12 “Eles podem, por exemplo, reduzir os custos de acesso às matérias-primas e mercados através da 
criação de portos de embarque e aeródromos (usando subsídios locais ou facilitando apoio estadual e 
federal). As localidades podem diminuir os custos gerais corporativos por meio de políticas simpáticas 
sobre a redução da poluição, padrões de saúde de funcionários e impostos. Os custos do trabalho 
podem ser reduzidos indiretamente empurrando beneficiários da previdência social em empregos de 
baixa remuneração e com o uso de medidas para restringir a organização sindical. Leis morais podem 
ser alteradas; por exemplo, o consumo de álcool pode ser legalizado (como em Ann Arbor, Mich., e 
Evanston, Ill.) ou os jogos podem ser promovidos (como em Atlantic City, N.J.) para impulsionar / 
promover o turismo e a convenção de negócios. Custos de serviços públicos causados pelo 
empreendimento / desenvolvimento podem ser suportados / apoiados, como eles normalmente são 
(ver, por exemplo, Ann Arbor, Michigan, Departamento de Planejamento, 1972), pelo público em geral, 
ao invés de serem por aqueles responsáveis por gerarem o “excesso” de demanda. Programas 
financiados pelo governo federal podem ser aproveitados para fornecer suprimentos de água mais 
baratos; agências estatais podem ser manipuladas para subsidiar as taxas de seguro; partidos políticos 
locais podem perdoar impostos sobre as propriedades de negócios / propriedades comerciais. 
Instalações governamentais de vários tipos (universidades, bases militares) podem ser usadas para 
alavancar o desenvolvimento adicional, garantindo a presença de mão de obra qualificada, clientes de 
varejo ou mercados imediatos para subcontratantes”. (Tradução nossa). 
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Perhaps most important of all, local publics should favor growth and support 
the ideology of value-free development. This public attitude reassures 
investors that the concrete enticements of a locality will be upheld by future 
politicians. The challenge is to connect civic pride to the growth goal... 
(MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.60).13 

 

Apesar da coalização ser organizada por grupos minoritários, prevalecem articulações 

com vários segmentos sociais, o que, por vezes, mascara a predominância de interesses 

privados impulsionando as transformações urbanas ou as políticas de crescimento urbano; 

pois, através da participação da população, evidencia-se a aprovação coletiva. Na coalizão 

destacam-se a presença ativa dos negociantes, proprietários de terras, investidores, 

instituições financeiras, bem como aqueles que dependem ou oferecem serviços 

indispensáveis aos primeiros, como advogados, sindicalistas, corretores de imóveis entre 

outros: 

The people who participate with their energies, and particularly their fortunes, 
in local affairs are the sort of persons who - at least in vast disproportion to 
their representation in the population - have the most to gain or lose in land-
use decisions. Prominent in terms of numbers have long been the local 
businessmen particularly property owners and investors in locally oriented 
financial institutions, who need local government in their daily money-making 
routines. Also prominent are lawyers, syndicators, and realtors who need to 
put themselves in situations where they can be most useful to those with the 
land and property resources. Finally, there are those who, although not 
directly involved in land use, have their futures tied to growth of the metropolis 
as a whole. At least, when the local market becomes saturated one of the few 
possible avenues for business expansion is sometimes the expansion of the 
surrounding community itself. (MOLOTCH, 1976, p.314).14 

 

Além dessas categorias, destacam-se outras igualmente importantes, como 

construtores, “developers”, “chambers of commerce” (MOLOTCH, 1976, p.320), empresariado 

do setor imobiliário, empresas comerciais, imprensa, funcionários públicos, partidos políticos, 

instituições culturais, além do próprio Estado. (MOLOTCH e LOGAN, 1987). 

                                                           
13 “Talvez o mais importante de tudo, as políticas públicas devem favorecer o crescimento e apoiar a 
ideologia do livre desenvolvimento de valores. Essa atitude pública tranquiliza os investidores de que 
os atrativos concretos de uma localidade serão mantidos pelos futuros políticos. O desafio é conectar 
orgulho cívico com a meta de crescimento...”. (Tradução nossa).  
14 “As pessoas que participam com suas energias e, particularmente, com as suas fortunas, nos 
assuntos locais são o tipo de pessoas que - pelo menos em grande desproporção à sua representação 
na população - têm mais a ganhar ou perder nas decisões de uso da terra. Proeminente, em termos de 
números, têm sido os empresários locais em especial os proprietários e investidores em instituições 
financeiras orientadas localmente, que precisam do governo local em suas tomadas de rotinas diárias. 
Destaque também são os advogados, syndicators, e corretores de imóveis que precisam colocar-se 
em situações em que eles podem ser mais úteis para aqueles com os recursos de terras e propriedades. 
Por fim, há aqueles que, embora não diretamente envolvidos no uso da terra, têm seus futuros 
vinculados ao crescimento da metrópole como um todo. Pelo menos, quando o mercado local fica 
saturado, uma das poucas vias possíveis para a expansão dos negócios é, por vezes, a expansão da 
própria comunidade envolvente”. (Tradução nossa). 



19 
 

Molotch e Logan (1987, p.65) analisam, com particular atenção, o papel dos 

denominados “atores locais”, ou seja, “local actors, besides those directly involved in 

generating rents, who participate in the growth machine”15, dentre os quais, destacam-se: 

políticos, mídia local (meios de comunicação) e instituições culturais. 

A política partidária e institucional constitui-se como meio essencial para a consolidação 

dos interesses de grupos. A eleição de políticos comprometidos com uma coalizão, permite 

maior inserção na estrutura do Estado e possibilidade de interferir de forma mais incisiva nos 

parâmetros legislativos, nos destinos de recursos públicos, incentivos fiscais, implantação de 

infraestruturas entre outras, além de contar com a representatividade diante da opinião 

pública. Sendo assim, 

 
The growth machine will sustain only certain persons as politicians. The 
campaign contributions and public celebrations that build political careers do 
not ordinarily come about because of a person's desire to save or destroy the 
environment, to repress or liberate... or other disadvantaged groups, to 
eliminate civil liberties or enhance them. Given their legislative power, 
politicians may end up doing any of these things. But the underlying politics 
that gives rise to such opportunities is a person's participation in the growth 
consensus. That is why we so often see politicians springing into action to 
attract new capital and to sustain old investments. (MOLOTCH e LOGAN, 
1987, p.66).16 

 

A intensidade e a desenvoltura dos vínculos entre política institucional e interesses 

privados apresentam variações e particularidades. Além de representarem os anseios e 

objetivos de uma determinada coalizão, que patrocina candidatos comprometidos com suas 

causas, as próprias personalidades políticas eleitas podem, de fato, se constituírem como as 

principais beneficiadas, a exemplo do ocorrido em dois centros urbanos, Chicago e Nova 

Iorque. Na primeira cidade, salienta-se o predomínio de interesses particulares da autoridade 

municipal, como exposto anteriormente. Já em Nova Iorque, durante época do prefeito Robert 

Moses, percebe-se uma relação entre a implantação de infraestrutura e os interesses dos 

próprios políticos, os quais compraram ou tornaram-se proprietários de terras localizadas nas 

áreas previstas para receber os melhoramentos urbanos: 

 

                                                           
15 “...atores locais / regionais, além daqueles diretamente envolvidos na geração de rendas, que 
participam da máquina de crescimento...”. (Tradução nossa).  
16 “A máquina do crescimento sustentará apenas determinadas pessoas como os políticos. As 
contribuições para campanha e para celebrações públicas que constroem carreiras políticas 
normalmente não surgiram por causa do desejo de uma pessoa para salvar ou destruir o meio 
ambiente, para reprimir ou libertar... ou outros grupos desfavorecidos, para eliminar as liberdades civis 
ou melhorá-las. Em razão do seu poder legislativo, os políticos podem acabar fazendo qualquer uma 
dessas coisas. Mas a política subjacente que dá origem a tais oportunidades é a participação das 
pessoas no consenso do crescimento. É por isso que tantas vezes se veem políticos entrando em ação 
para atrair novos capitais e para sustentar investimentos”. (Tradução nossa). 
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Certainly, politicians differ in a number of ways. Like Mayor Ogden of Chicago, 
some are trying to creat vast fortunes for themselves as they go about their 
civic duties on behalf of the growth machine. 
(...) 
According to Robert Caro (1974), Commissioner Robert Moses was able to 
overcome opposition to his vast highway and bridge building in the New York 
City area in part because the region's politicians were themselves buying up 
land adjacent to parkway exits, setting themselves up for huge rent gains. 
(MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.66).17 

 

Molotch e Logan (1987) ainda destacam que parte significativa das campanhas 

partidárias dependem de incentivos oriundos do setor privado, o que evidencia a influência de 

interesses de grupo nas eleições e, posteriormente, na esfera governamental, principalmente 

daqueles candidatos comprometidos com a coalizão, em razão do apoio anteriormente 

recebido na campanha. Entre as categorias mais ativas na organização e consolidação 

dessas relações políticas partidárias, ressalta-se o empresariado do setor imobiliário, “real 

estate entrepreneurs”: 

 
... is the real estate entrepreneurs - particularly the largescale structural 
speculators - who are particularly active in supporting candidates (see chapter 
6 for additional documentation). The result is that candidates of both parties, 
of whatever ideological stripe, have to garner the favor of such persons, and 
this puts them squarely into the hands of growth machine coalitions. Thus 
many officeholders use their authority, not to enrich themselves, but to benefit 
the "whole community" - that is, to increase aggregate rents. Again, this does 
not preclude politicians' direct participation in property dealing on occasion 
and it certainly does not preclude giving a special hand to particular place 
entrepreneurs with whom a politician has a special relationship. (MOLOTCH 
e LOGAN, 1987, p.67).18 

 

Para a “máquina de crescimento” é fundamental buscar a participação direta e ativa nas 

esferas institucionais. A vitória eleitoral de um ou mais candidatos comprometidos com os 

objetivos da coalização, significa a viabilidade de direcionar o poder e os recursos estatais 

para a realização dos seus interesses. 

                                                           
17 “Certamente, os políticos se diferem em inúmeras maneiras / questões. Como prefeito de Chicago, 
Ogden, alguns estão tentando criar vastas fortunas para si mesmos, ao mesmo tempo em que se 
vangloriam a respeito de seus deveres cívicos em nome da máquina de crescimento. (...) De acordo 
com Robert Caro (1974), o Comissário Robert Moses foi capaz de superar a oposição ao seu grande 
edifício, estrada e ponte na área de New York City, em parte, porque os políticos da região eram os 
compradores de terras adjacentes às saídas do parkway, preparando-se para grandes ganhos 
imobiliários”. (Tradução nossa). 
18 “... são os empresários imobiliários - especialmente os especuladores estruturais em larga escala - 
que são particularmente ativos no apoio de candidatos. O resultado é que os candidatos de ambos os 
partidos, de qualquer filiação ideológica, têm que obter o favor de tais pessoas, e isso coloca-os 
diretamente nas mãos de coligações da máquina de crescimento. Assim, muitos titulares usam sua 
autoridade, não para se enriquecem, mas para beneficiar a "comunidade inteira" - ou seja, para 
aumentar as rendas agregadas. Mais uma vez, isso não impede a participação direta dos políticos nos 
negócios da propriedade imobiliária... e certamente não se opõem a quem oferece um apoio especial 
para determinados empresários locais com quem os políticos mantêm relação especial”. (Tradução 
nossa).  
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Em relação às transformações ocorridas em Nova York, após a Segunda Guerra 

Mundial, Harvey (2014a) também ressalta a articulação entre Estado e interesses privados, 

exemplificado nos grandes projetos de Robert Moses. A partir de “fontes de fundo público” 

realizou-se um plano de renovação urbana sem precedentes, com a construção de grandes 

avenidas, pontes, parques públicos e demais melhoramentos, impulsionando a produção 

imobiliária voltada ao mercado. O projeto conciliou renovação e expansão urbana e, ao 

abordar a escala metropolitana, constituiu-se em duas frentes altamente lucrativas à indústria 

da construção, ao mercado imobiliário, aos empreendedores e proprietários de terra: 

 

A deterioração do centro das cidades provocada pela saída de empregos e 
pessoas gerou então uma forte, e, mais uma vez, subsidiada pelo governo, 
estratégia de renovação urbana através da demolição e reconstrução de 
centros urbanos mais antigos. Foi nesse contexto que alguém como Robert 
Moses – o “corretor do poder”, como Caro (1974) o descreve, do 
redesenvolvimento metropolitano de Nova York – foi capaz de se inserir entre 
as fontes de fundos públicos e as exigências dos empreendedores privados 
com um efeito tão forte, refazendo toda a região metropolitana de Nova York 
por meio da construção de autoestradas e de pontes, do planejamento de 
parques urbanos e da renovação urbana. A solução americana, embora de 
forma diferente, também se apoiava bastante na produção em massa, nos 
sistemas de construção industrializados e numa arrasadora concepção sobre 
como fazer emergir um espaço urbano racionalizado ligando-o, como Frank 
Lloyd Wright tinha apresentado em seu projeto Broadacre dos anos 30, por 
meio de formas individualizadas de transporte através do uso de 
infraestruturas fornecidas pelo Estado. (HARVEY, 2014a, p. 72). 

 

Para Harvey (2011), estes grandes empreendimentos urbanos, além de conciliados e 

sintonizados com as expectativas de interesses privados, representaram eficiente estratégia 

para realizar a absorção dos excedentes de capitais, bem com absorver a abundante mão de 

obra: 

 
A resposta foi simbolizada por Robert Moses, que, após a Segunda Guerra 
Mundial, fez na região metropolitana de Nova York o que Haussmann fez em 
Paris. Moses mudou a escala do pensamento sobre a urbanização, pensando 
a região metropolitana e não só a própria cidade. Por meio de um sistema de 
rodovias financiado pelo endividamento e por transformações de 
infraestrutura, com a suburbanização e uma total reengenharia (utilizando 
novas tecnologias de construção surgidas durante a guerra) não só a cidade, 
mas de toda a região metropolitana, ele definiu uma forma de absorver os 
excedentes de capital e mão de obra rentáveis. Esse processo de 
suburbanização, que se expandiu geograficamente por todo o país com o 
desenvolvimento capitalista no Sul e Oeste, desempenhou um papel crucial 
na estabilização não só da economia dos EUA, mas também do capitalismo 
global centrado nos EUA depois da guerra. Para onde teria ido o excesso de 
capital se não fosse para a confecção da região metropolitana de Nova York, 
Chicago, Los Angeles e outros locais da mesma importância depois de 1945? 
(HARVEY, 2011, p.139). 
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Para a população pobre ou menos abastada que residia e trabalhava nas regiões 

visadas pelos empreendedores, os planos e projetos repercutiram de forma inversa e 

contraditória, resultando na destruição dos espaços de moradia e de sociabilidade, além dos 

aumentos relacionados aos custos dos aluguéis nas localidades beneficiadas pelos 

melhoramentos; sendo que parte dessa população foi obrigada, em decorrência da falta de 

opção, a deslocar-se para outras regiões distantes, desprovidas de melhoramentos básicos 

ou sem condições adequandas à habitabilidade. 

A mídia local, com destaque para os grandes jornais de abrangência metropolitana, 

também desempenha papel essencial para a consolidação das políticas de crescimento da 

coalizão. O envolvimento dos meios de comunicação com a “máquina de crescimento” ocorre 

de diversas formas, variando conforme o contexto e as exigências dos agentes locais e 

regionais. 

De modo geral, os veículos de comunicação, jornais, emissoras de rádio e televisão, 

são simpáticos à ideia de crescimento urbano, justamente pelo fato do processo também 

oferecer novas possibilidade para a expansão dos negócios ligados à midia. Ou seja, quanto 

maior a cidade e sua população, maiores são as oportunidades para ampliar o número de 

leitores, espectadores e consumidores, além de impulsionar os demais serviços oferecidos, 

como assinaturas, propagandas, anúncios entre outros: 

 
One local business takes a broad responsibility for general growth machine 
goals - the metropolitan newspaper. Most newspapers (small, suburban 
papers are occasionally an exception) profit primarily from increasing their 
circulation and therefore have a direct interest in growth.' As the metropolis 
expands, the newspaper can sell a larger number of ad lines (at higher per 
line cost), on the basis of a rising circulation base; TV and radio stations are 
in a similar situation. (MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.70).19 

 

Em alguns casos, o corpo editorial ou a própria direção do jornal podem se constituírem 

como membros ativos no cenário político local, e nada impede que estes utilizem o próprio 

veículo de comunicação de massa para influenciar nos rumos econômicos da cidade ou de 

uma região de interesse. O jornal pode oferecer maior visibilidade aos seus candidatos 

durante as eleições, bem como selecionar e publicar matérias ou discussões coerentes e 

pertinentes com os interesses da coalizão ou, então, simplesmente restringir espaço em suas 

páginas aos grupos considerados com oposição ou, então, evitando temas e assuntos que 

                                                           
19 “Uma empresa local tem uma grande responsabilidade para os objetivos gerais da máquina de 
crescimento - o jornal metropolitano. A maioria dos jornais (os pequenos jornais suburbanos são 
ocasionalmente uma exceção) lucram, principalmente, com o aumento da sua circulação e, portanto, 
têm um interesse direto no crescimento. À medida que a metrópole se expande, o jornal pode vender 
um maior número de linhas de anúncios (de maior custo por linha), com base em uma base de 
circulação ascendente; estações de rádio e TV estão em uma situação semelhante”. (Tradução nossa). 
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julgarem inadequados ou incompatíveis com os seus propósitos econômicos. (MOLOTCH e 

LOGAN, 1987, p.71). 

Em outras situações, os donos do jornal também podem figurar como proprietários de 

terrenos ou imóveis. Existindo interesse por parte desses na capitalização de seus respectivos 

imóveis, o jornal pode, por exemplo, articular uma campanha intensiva em defesa da 

implantação de infraestrutura pública e de demais melhoramentos urbanos, colocando-os sob 

pretexto do interesse coletivo. Assim, as exigências pelos investimentos no espaço urbano 

são apresentadas à sociedade como imprescindíveis à melhoria da qualidade de vida da 

população, quando, na verdade, representam uma poderosa “alavanca” para o 

desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários: 

 
Sometimes, the publisher is among the largest urban landholders and openly 
fights for benefits tied to growth in land: The owners of the Los Angeles Times 
fought for the water that developed their vast properties for both urban and 
agricultural uses. The editorial stance is usually reformist, invoking the 
common good (and technical planning expertise) as the rationale for the land-
use decisions the owners favor. This sustains the legitimacy of the paper itself 
among all literate sectors of society and helps mask the distributive effects of 
many growth developments. (MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.72). 20 

 

As menções às questões ambientas e a defesa do planejamento das cidades, 

referenciadas por muitos jornais, demonstram um posicionamento contraditório e, ao mesmo 

tempo, ocultam interesses políticos e econômicos. Longe de representarem preocupações 

com o bem-estar da coletividade ou com questões meramente sociais, ressaltam-se intenções 

em aplicar políticas voltadas ao racional aproveitamento do solo, indispensáveis ao pleno 

crescimento urbano, a expansão dos negócios, dos empreendimentos e demais serviços ou 

atividades dependentes; não apenas considerando-se as possibilidades de lucro imediato, 

mas, também, o retorno à médio e à longo prazo: 

 
Thus it is that, although newspaper editorialists have typically been in the 
forefront expressing sentiment in favor of "the ecology," they tend 
nevertheless to support growth-inducing investments for their regions. The 
New York Times likes office towers and additional industrial installations in the 
city even more than it loves the environment. The Los Angeles Times 
editorializes against narrow-minded profiteering at the expense of the 
environment but has also favored the development of the supersonic transport 
because of the "jobs" it would lure to Southern California. The papers do tend 
to support "good planning principles" in some form because such good 
planning is a long-term force that makes for even more potential future growth. 

                                                           
20 “Às vezes, a editora está entre os maiores proprietários de terras urbanas e luta abertamente para 
benefícios vinculados ao crescimento na terra: os proprietários do Los Angeles Times lutaram pela 
água que desenvolveu suas vastas propriedades para ambos usos, urbanos e agrícolas. A linha / 
posicionamento editorial é geralmente reformista, invocando o bem comum (e perícia técnica de 
planejamento) como a justificativa para as decisões de uso da terra. Isto sustenta a legitimidade do 
próprio jornal entre todos os setores da sociedade alfabetizados e ajuda a mascarar os efeitos 
distributivos de muitos desenvolvimentos do crescimento”. (Tradução nossa).  
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If the roads are not planned wide enough, their narrowness will eventually 
strangle the increasingly intense uses to which the land will be put. It just 
makes good sense to plan, and good planning for "sound growth" thus is the 
key "environmental policy" of the nation's local media and their statesmen 
allies. Such policies of "good planning" should not be confused with limited 
growth or conservation: they more typically represent the opposite sort of goal. 
(MOLOTCH, 1976, p.316). 21 

 

A imprensa apresenta significativa capacidade de exercer influência sobre a opinião 

pública, expondo interesses privados sob a justificativa de beneficiar a coletividade e, mais do 

que isso, conquistando a simpatia, o apoio e o envolvimento da própria população em defesa 

de uma causa. Uma série de estratégias podem ser utilizados pelo jornal para o 

convencimento, como, por exemplo, através da elaboração de reportagens e editorias 

sintonizados com os interesses da coalizão. Mas, ao mesmo tempo, os setores empresarias 

que utilizam os serviços do jornal, também exercer influência e pressão sobre a mídia, a fim 

de garantir que sejam publicadas apenas reportagens adequadas aos seus próprios negócios. 

Assim, sendo o jornal dependente de recursos advindos da venda de anúncios, esse pode 

tornar-se sensível, ou mesmo refém, às exigências dos setores empresariais que integram 

uma coalizão: 

 
The media attempt to attain their goals not only through news articles and 
editorials but also through informal talks between owners and editors and the 
local leaders. Because newspaper interests are tied to growth, media 
executives are sympathetic to business leaders' complaints that a particular 
journalistic investigation or angle may be bad for the local business climate... 
This does not mean that newspapers (or advertisers) control the politics of a 
city or region, but that the media have a special influence simply because they 
are committed to growth per se, and can play an invaluable role in coordinating 
strategy and selling growth to the public. 
This institutional legitimacy is especially useful in crises. (MOLOTCH e 
LOGAN, 1987, p.72).22 

                                                           
21 “Assim é que, embora editorialistas de jornais têm sido tipicamente a vanguarda em expressar o 
sentimento em favor da "ecologia", no entanto, eles tendem a apoiar investimentos geradores do 
crescimento para as suas regiões. O New York Times preza muito mais as torres de escritórios e as 
instalações industriais adicionais na cidade do que pelo meio ambiente. O Los Angeles Times elabora 
editoriais contra a especulação às custas do meio ambiente, porém também favoreceu o 
desenvolvimento do transporte supersônico em razão dos "trabalhos" que este proporcionaria no sul 
da Califórnia. Os jornais tendem a apoiar "bons princípios de planejamento", porque um bom 
planejamento é uma força de longo prazo que impulsiona o futuro crescimento. Se as estradas não são 
planejadas suficientemente grandes, sua estreiteza acabará por estrangular os usos cada vez mais 
intensos que as terras [propriedades] estarão expostas. (...) um bom planejamento para o "bom 
crescimento" é, portanto, a "política ambiental" chave dos meios de comunicação locais do país e seus 
estadistas aliados. Tais políticas de "bom planejamento" não devem ser confundidas com o crescimento 
ou a conservação limitada: elas [as políticas] mais tipicamente representam o tipo oposto do objetivo”. 
(Tradução nossa). 
22 “A tentativa da mídia para atingir os seus objetivos, não ocorre apenas através de artigos de notícias 
e editoriais, mas também através de conversas informais entre proprietários, editores e líderes locais. 
Em razão dos interesses de jornais estarem vinculados ao crescimento, executivos de mídia são 
simpáticos a queixas dos líderes de negócios que uma investigação jornalística particular ou ângulo 
pode ser ruim para o clima de negócios locais... Isso não quer dizer que os jornais (ou anunciantes) 
controlam a política de uma cidade ou região, mas que a mídia tem uma influência especial 
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Empresas prestadoras de serviços, agências ou empreendimentos, principalmente 

aqueles ligados à área de infraestrutura, sejam públicas ou privadas, incluindo seus 

representantes e funcionários, também tem interesse no crescimento urbano, visto que seu 

desenvolvimento econômico depende do número de clientes e consumidores, a exemplo dos 

serviços de água, gás e transporte: 

 
For example, a water-supplying agency (whether public or private) can 
expand only by acquiring more users. (...) The same growth goals exist within 
central cities. Brooklyn Gas was an avid supporter of the movement of young 
professionals into abandoned areas of Brooklyn, New York, in the 1970s, and 
even went so far as to help finance housing rehabilitation and sponsor a 
traveling slide show and open houses displaying the pleasant life styles in the 
area. All utilities seem bent on acquiring more customers to pay off past 
investments, and on proving they have the good growth prospects that lenders 
use as a criterion for financing additional investments. Overall efficiencies are 
often sacrificed as a result. (MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.73).23 

 

O setor de transporte tem uma participação relevante na produção de empreendimentos 

imobiliários e na expansão da cidade, colocando-se como indutor do crescimento, 

contemplando, simultaneamente, proprietários de terras beneficiados com infraestrutura, bem 

como construtoras e empresários do transporte que lucram com o aumento de clientes: 

 
Transportation officials, whether of public or private organizations, have a 
special interest in growth: they tend to favor growth along their specific transit 
routes. But transportation doesn't just serve growth, it creates it. From the 
beginning, the laying-out of mass transit lines was a method of stimulating 
development; indeed, the land speculators and the executives of the 
transportation firms were often the same people. (MOLOTCH e LOGAN, 
1987, p.74).24 

 

Além dos grupos e agentes envolvidos na produção espacial e na elaboração do 

consenso coletivo para legitimar a coalizão, Molotch e Logan (1987) referenciam outras 

                                                           
simplesmente porque ela está comprometida com o crescimento... e podem desempenhar um papel 
inestimável na coordenação de estratégia e venda de crescimento para o público. 
Esta legitimidade institucional é especialmente útil em situações de crise”. (Tradução nossa).  
23 “Por exemplo, uma agência de fornecimento de água (pública ou privada) pode se expandir apenas 
pela aquisição de mais usuários. (...) As mesmas metas de crescimento existem dentro de cidades 
centrais. O Brooklyn Gas era um ávido defensor do movimento de jovens profissionais em áreas 
abandonadas de Brooklyn, Nova York, na década de 1970, e chegou a ajudar na reabilitação e 
financiamento de moradias... Todos os serviços públicos parecem empenhados em adquirir mais 
clientes para pagar os investimentos passados, e em também em garantir que obtenham boas 
perspectivas de crescimento que os credores usam como critério para o financiamento de investimentos 
adicionais. Eficiências globais são muitas vezes sacrificadas como resultado”. (Tradução nossa).  
24 “Funcionários dos transportes, quer de organizações públicas ou privadas, têm um interesse especial 
em crescimento: eles tendem a favorecer o crescimento ao longo de suas rotas de trânsito específicos. 
Mas o transporte não apenas serve o crescimento, cria-o. Desde o início, a organização das linhas de 
transporte de massa era um método de estimular o desenvolvimento; de fato, os especuladores de 
terras e os executivos das empresas de transporte eram, muitas vezes, as mesmas pessoas”. 
(Tradução nossa). 
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instituições e organizações culturais que também colaboram para maximizar o desempenho 

da “máquina do crescimento”, destacando-se museus, galerias de arte, teatros, eventos e 

clubes esportivos. Geralmente essas instituições demonstram simpatia às políticas de 

crescimento, uma vez que a expansão da cidade e o aumento da população repercute para 

aumentar o número de clientes, consumidores e apoiadores. Em outros casos, as instituições 

culturais podem ter seus imóveis e propriedades capitalizados pelos melhoramentos urbanos 

ou infraestruturas, convencendo-as, por fim, das vantagens em apoiar as políticas da coalizão. 

Ou, então, motivadas pela necessidade de obter recursos financeiros para manter suas 

respectivas atividades ou obterem outras vantagens, as instituições optam pela aproximação 

com os grupos, empresas ou agentes mais abastados que integram a coalizão local e, 

reciprocamente, acabam auxiliando e estabelecendo verdadeiras relações pautadas na troca 

de favores: 

 

Clearly, a broad range of cultural institutions, not often thought of in terms of 
land development, participate closely as auxiliary players in the growth 
process for many reasons. Some participate because their own organizational 
goals depend on local growth, others because they find it diplomatic to support 
the local rentier patrons, others because their own properties become a 
valuable resource, and still others because their boards of directors are 
closely tied to local elites. Whatever the reasons, the growth machine cuts a 
wide institutional swath. (MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.79). 25 
 
 

Os espaços culturais e de entretenimento, como museus, teatros, espetáculos e 

exposições, constituem-se como áreas de relevante desempenho e retorno financeiro, 

impulsionando uma diversidade de atividades, desde comércio, hotelaria, turismo até o 

mercado imobiliário; sendo esse último, sobremaneira, um dos mais beneficiados pelos 

grandes equipamentos, “alavancando” a indústria da construção e os negócios de vendas e 

aluguéis de imóveis em vários centros urbanos dos Estados Unidos: 

 
Art and the physical structures that house artworks also play a role in growth 
strategies. In New York City, the art capital of the country, the arts generate 
about $1.3 billion in annual economic activity... In Los Angeles, another major 
art center, urban redevelopment funds are paying for the new Museum of 
Contemporary Art, explicitly conceived as a means of enhancing commercial 
success for adjacent downtown residential, hotel, and office construction. 

                                                           
25 “...uma ampla gama de instituições culturais, muitas vezes não pensadas em termos de 
desenvolvimento da terra, participam de perto como os “jogadores auxiliares” no processo de 
crescimento, por muitas razões. Alguns participam porque seus próprios objetivos organizacionais 
dependem do crescimento local, os outros, porque eles acham que é diplomático para apoiar os clientes 
rentistas locais, outros porque suas próprias propriedades tornam-se um recurso valioso, e outros ainda 
porque seus conselhos de administração estão intimamente ligados às elites locais. Quaisquer que 
sejam as razões, a máquina de crescimento perpassa uma grande área institucional”. (Tradução 
nossa). 
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Major art centers are also being used as development leverage in downtown 
Miami, Tampa and Dallas. (MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.76). 26 

 

Os programas e os esforços institucionais, envolvendo órgãos públicos ou entidades 

privadas, para a conservação e revitalização de espaços culturais, como teatros, cinemas e 

sala de concertos musicais, por exemplo, se, por um lado, garantem a conservação histórica 

e ampliam as oportunidades de lazer e entretenimento, também apresentam interesses 

relacionados ao desenvolvimento econômico local e em estimular a produção imobiliária. O 

programa elaborado para Manhattan propunha aos proprietários de teatros venderem os 

"development rights", ou seja, o potencial construtivo dos respectivos lotes onde estão 

implantadas as casas de espetáculos, conferindo ao comprador a possibilidade de aumentar 

a densidade em outras áreas ou bairros: 

 
Theaters are also being used as a development tool. Believing that the 
preservation of the legitimate theater will help maintain the "vitality" of Midtown 
Manhattan, city officials are considering a plan to allow theater owners to sell 
the "development rights" of their properties, which the dense zoning in the 
theater district would otherwise permit. The buyer of these rights would then 
be allowed bonus, or greater, densities on other nearby sites... In many parts 
of the country, various individuals and groups are encouraging (and often 
subsidizing) the construction and rehabilitation of theaters and concert halls 
as growth instruments. (MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.77). 27 

 

A realização de grandes eventos culturais, como festivais musicais, exposições 

industriais e demais atrações culturais, também podem estar associados a pretensões 

voltadas à impulsionoar os negócios, movimentando atividades comerciais, turísticas e 

demais serviços, além de configurarem uma imagem de estabilidade e segurança, importante 

para atrair novas empresas. Como forma de obter subsídios e apoio, os eventos geralmente 

são acompanhados de anúncios exaltando os benefícios à economia local, mas, ao mesmo 

tempo, subestimando os impactos negativos à cidade e os custos ao contribuinte. (MOLOTCH 

e LOGAN, 1987, p.78). 

                                                           
26 “Arte e as estruturas físicas que abrigam obras de arte também desempenham um papel nas 
estratégias de crescimento. Em New York City, a capital artística do país, as artes geram cerca de US 
$ 1,3 bilhões em atividade econômica anual (...) Em Los Angeles, outro importante centro de arte, 
fundos de desenvolvimento urbano, estão pagando o novo Museu de Arte Contemporânea, 
explicitamente concebido como um meio de melhorar o sucesso comercial da área residencial contíguo 
ao centro, dos hotéis e da construção de escritórios. Os principais centros de arte também estão sendo 
usados como alavanca de desenvolvimento no centro de Miami, Tampa e Dallas”. (Tradução nossa). 
27 “Teatros também foram utilizados como uma ferramenta de desenvolvimento. Acreditando que a 
preservação do teatro legítimo irá ajudar a manter a "vitalidade" de Midtown Manhattan, os funcionários 
municipais considerem um plano para permitir que os donos de cinema vendam os "direitos de 
desenvolvimento" de suas propriedades permitidos pelo aumento populacional do bairro. Ao comprador 
desses direitos seria, então, permitido um bônus, de maior densidade em outros locais próximos... Em 
muitas partes do país, vários indivíduos e grupos estão incentivando (e muitas vezes subsidiando) a 
construção e reabilitação de teatros e salas de concerto como instrumentos de crescimento”. (Tradução 
nossa). 
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As atividades esportivas profissionais, em razão de sua elevada popularidade, prestígio 

e permeabilidade entre, praticamente, todas as camadas sociais, também apresentam forte 

potencial para estimular a economia em uma cidade, como, por exemplo, o turismo, o 

comércio e a hotelaria. Muitas cidades investiram na construção de grandes estádios e arenas 

destinados ao futebol, baseball ou hóquei, não unicamente para promover atividades 

esportivas, mas também com a preocupação de renovação urbana, a exemplo de grandes 

cidades como Pittsburgh, Hartford e Mineapolis. (RODERICK, 1983 apud MOLOTCH e 

LOGAN, 1987, p.79). Além disso, a presença de uma grande equipe, time ou clube, 

principalmente ao contar com apoio da mídia, tem a capacidade de realçar a imagem de uma 

cidade, conferindo maior visibilidade em relação as demais regiões, o que contribuiria 

favoravelmente, de acordo com os autores, para atrair a atenção de investidores ou empresas. 

(MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.80). 

Por fim, outras categorias sociais como sindicatos, profissionais liberais e comerciantes 

varejistas também podem ser benificados com as políticas de crescimento urbano e, nos 

casos em que isso ocorre, esses manifestam simpatia ou acabam colaborando, direta ou 

indiretamente, com a “máquina de crescimento”. (Ibidem, 1987). 

Para os representantes e líderes dos sindicatos, o emprego e as novas oportunidades 

de trabalho, principalmente aquelas ligadas à área da construção, constituem o principal 

motivo para apoiar tais políticas. As manifestações de apoio de representantes de 

associações e organizações de trabalhadores são oportunas para legitimar os interesses da 

coalizão frente à opinião pública, portanto, tais episódios podem ser utilizados como 

propaganda para amenizar ou mesmo eliminar críticas ou movimentos de oposição aos seus 

interesses privados: 

 
Labor leaders are especially useful when the growth machine needs someone 
to claim that development opponents are “elitist” or “selfish”. (MOLOTCH e 
LOGAN, 1987, p.81). 28 

 

Para os profissionais liberais e comerciantes varejistas, as políticas de intensificação do 

uso da terra podem trazer benefícios, como o aumento do número de clientes e vendas, mas 

também podem provocar efeito contrário; principalmente quando estimulam a vinda de novos 

concorrentes para a cidade ou o deslocando da clientela tradicional para outras áreas e 

empresas. Apesar destas contradições e dos riscos para estas duas categorias, os 

profissionais beneficiados comumente apoiam a coalizão. (MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.83). 

                                                           
28 “Os líderes trabalhistas são especialmente úteis quando a máquina de crescimento precisa de 
alguém para reclamar que os adversários de desenvolvimento são "elitistas" ou "egoístas". (Tradução 
nossa). 
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A “máquina do crescimento” afirma-se à sociedade através da ideologia, buscando obter 

a simpatia, o apoio e o engajamento da maioria da população aos programas voltados a 

maximizar o uso da terra e promover o crescimento urbano. A propaganda ideológica da 

coalizão obscurece seus reais interesses - lucrar com o desenvolvimento urbano e com a 

expansão do mercado, apresentando seus projetos e diretrizes como capazes de promover 

melhorias significativas na qualidade de vida, impulsionando a economia e a geração de 

empregos, estimulando novos negócios, habitação, lazer, conforto, infraestruturas, maior base 

tributária e ampliando a captação de recursos para solucionar questões sociais. (MOLOTCH 

e LOGAN, 1987, p.85). 

Para a disseminação dessa ideologia, utilizam-se, principalmente, os meios de 

comunicação de massa onde, por meio de noticiários, debates públicos direcionados, artigos, 

reportagens, editorias, entrevistas, anúncios entre outros, são divulgados os valores e a visão 

de mundo da coalizão. Além da mídia, a ideologia também é disseminada através de 

instituições culturais, educativas, eventos e organizações populares, onde os valores 

mesclam-se e, ao mesmo tempo, tiram partido do orgulho, do civismo e do ufanismo local: 

 
The celebration of local growth continues to be a theme in the culture of 
localities. Schoolchildren are taught to view local history as a series of 
breakthroughs in the expansion of the economic base of their city and region, 
celebrating its numerical leadership in one sort of production or another; more 
generally, increases in population tend to be equated with local progress. Civic 
organizations sponsor essay contests on the topic of local greatness. They 
encourage public celebrations and spectacles in which the locality name can 
be proudly advanced for the benefit of both locals and outsiders. (MOLOTCH 
e LOGAN, 1987, p.61). 29 

 

Os incentivos aos “sentimentos ufanistas locais”, como a valorização de aspectos da 

história concernentes ao desenvolvimento e ao “progresso” econômico da cidade, estimulados 

pelas instituições educacionais, associações cívicas e vinculados à mídia, constituiriam 

representações e imaginários que refletem e estão sintonizados com muitos valores dos 

grupos dominantes, portanto, passíveis de manipulação a partir dos interesses da coalizão 

pró-crescimento: 

 

The growth machine avidly supports whatever cultural institutions can play a 
role in building locality. Always ready to oppose cultural and political 
developments contrary to their interests, rentiers and their associates 
encourage activities that will connect feelings of community to the goal of local 

                                                           
29 “A celebração do crescimento local continua a ser um tema na cultura das localidades. Alunos são 
ensinados a ver a história local como uma série de avanços na expansão da base econômica de sua 
cidade e região, celebrando sua liderança numérica em um tipo de produção ou de outra; de modo 
mais geral, o aumento da população tende a ser equiparado com progresso local. Organizações cívicas 
patrocinam concursos de redação sobre o tema da grandeza local. Eles incentivam celebrações 
públicas e espetáculos em que o nome localidade podem ser orgulhosamente exaltando para o 
benefício de ambos os habitantes locais e de outas localidade”. (Tradução nossa). 
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growth. The overall ideological thrust is to deemphasize the connection 
between growth and exchange values and to reinforce the link between 
growth goals and better lives for the majority. We do not mean to suggest that 
the only source of civic pride is the desire to collect rents; certainly the cultural 
pride of tribal groups predates growth machines. Nevertheless, the growth 
machine coalition mobilizes these cultural motivations, legitimizes them, and 
channels them into activites that are consistent with growth goals. (MOLOTCH 
e LOGAN, 1987, p.61).30 

 

Apesar do discurso adotar caráter generalista, visando abranger todas as categorias 

sociais, a temática do emprego recebe considerável ênfase, particularmente para tentar 

convencer as classes trabalhadoras. Por isso, as elites envolvidas buscam afirmar que o 

crescimento gera novas oportunidades de trabalho à comunidade: 

 
A key ideological prop for the growth machine, especially in appealing to the 
working class, is the assertion that local growth "makes Jobs”. This claim is 
aggressively promulgated by developers, bankers, and Chamber of 
Commerce officials - people whose politics otherwise reveal little concern for 
problems of the working class. The emphasis on jobs becomes a part of the 
statesmanlike talk of media editorialists. Needless to say, the benefits in 
profits and rents are seldom brought up in public. 
The reality is that local growth does not make jobs: it only distributes them. 
(MOLOTCH e LOGAN, 1987, p.88). 31 

 

Contudo, baseando-se em diversas pesquisas e estudos, foi concluído que o 

crescimento urbano apresentou pouco impacto nas taxas de desemprego, além de contribuir 

para a criação de uma força de trabalho de reserva, ao estimular o deslocamento de grande 

número de trabalhadores desempregados para áreas em processo de crescimento e que não 

foram absorvidos imediatamente pelo mercado local. (MOLOTCH, 1976, p.321). 

As análises de Hall (2013) a respeito das intervenções e dos projetos de “remodelações” 

urbanas aplicados nos Estados Unidos a partir do final da década de 1940, em cidades como 

Boston, San Francisco, New York, New Haven, Pittsburgh, Baltimore entre outras,  também 

                                                           
30 “A máquina de crescimento apoia avidamente quaisquer instituições culturais capazes de 
desempenhar um papel relevante na construção de uma localidade. Sempre pronto a se opor aos 
desenvolvimentos culturais e políticos contrários aos seus interesses, os rentistas e seus associados 
incentivam atividades que vão conectar sentimentos de comunidade com a meta do crescimento local. 
O impulso ideológico geral é minimizar a conexão entre crescimento e valores de troca e reforçar a 
relação entre os objetivos de crescimento e uma vida melhor para a maioria. Não queremos sugerir que 
a única fonte de orgulho cívico seja o desejo de receber renda / aluguéis; certamente o orgulho cultural 
de grupos antecede as máquinas de crescimento. No entanto, a coalizão da máquina de crescimento 
mobiliza essas motivações culturais, legitima-as, e as canaliza em atividades que são consistentes com 
os objetivos de crescimento”. (Tradução nossa). 
31 “Um suporte ideológico chave para a máquina de crescimento, especialmente em apelar para a 
classe trabalhadora, é a afirmação de que o crescimento local "gera empregos". Essa alegação é 
intensivamente proclamada pelos desenvolvedores, banqueiros e funcionários da Câmara de Comércio 
– indivíduos cuja política revelam pouca preocupação com os problemas da classe trabalhadora. A 
ênfase em postos de trabalho torna-se uma parte da conversa de estadistas e dos editorialistas da 
mídia. Desnecessário dizer que os benefícios nos lucros e rendas raramente são levados em público. 
A realidade é que o crescimento local não faz empregos: só os distribui”. (Tradução nossa). 
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indicam a articulação entre diversos interesses de grupo com relação à propriedade da terra 

e a produção imobiliária voltada à acumulação de capital, bem como a elaboração de 

estratégias à persuasão da sociedade e à legitimação de interesses privados sobre o espaço 

coletivo; reforçando os apontamentos de Molotch e Logan (1987) sobre o papel decisivo da 

propaganda ideológica. 

Em San Francisco, entre 1950 e 1960, por exemplo, a fim de justificar o saneamento e 

as obras de remodelação, o setor organizado do comércio local elaborou e promoveu uma 

imagem negativa da situação área sul de Market Street:  

 
A verdade é que, afirma Chester Hartman, o estigma “zona de vadiagem” foi 
uma imagem ciosamente cultivada a fim de justificar a remodelação urbana. 
Embora a área sul de Market Street fosse uma zona de hotéis residenciais 
ocupados sobretudo por homens, estes eram, na sua maioria, simples 
aposentados... (HALL, 2013, p. 272). 

 

Em Boston, na mesma época, também estava sendo realizado o projeto de remodelação 

de um dos bairros da zona oeste. Para legitimar, diante da opinião pública, a demolição das 

edificações e a apropriação dos terrenos pela iniciativa privada, os empreendedores 

elaboraram ampla propaganda, através da imprensa, argumentando que o conjunto de casas 

e prédios localizados na área de interesse seria composto por “cortiços” desprovidos de 

condições de habitabilidade: 

 
O que de fato espanta, nessas coalizões daqueles anos, é exatamente o êxito 
que tiveram suas investidas, baseadas em programas claramente contrários 
aos interesses dos eleitores. No extremo oeste de Boston, uma comunidade 
italiana ali instalada de longa data e extremamente coesa – uma aldeia 
urbana, nas palavras de Herbert Gans – foi exemplo clássico. Por 
aconselhamento de banqueiros hipotecários, os projetos de demolição foram 
ampliados com vistas a incluir áreas não deterioradas. Influenciada pelo que 
lia na imprensa, a população em geral julgou que a área toda fosse um 
cortiço. Os moradores do local estavam crentes que o fato jamais 
aconteceria. Os empreendedores queriam a terra para moradias de alta 
renda, e a cidade foi atrás. (HALL, 2013, p.272). 

 

Se, por um lado, os programas de intervenção urbana impulsionaram um 

desenvolvimento econômico dos grupos privados, sejam eles imobiliários, comerciais, 

turísticos ou financeiros, por outro, o custo social foi consideravelmente alto e o retorno dos 

benefícios aos setores mais pobres e carentes foi bastante limitado. As intervenções 

liquidaram com muitas das opções de moradia das camadas menos abastadas, que até então 

beneficiava-se dos espaços alugados mediante irrisório aluguel; o que representou um lucro 

para ao mercado imobiliário regional, pois além de apropriarem-se dos espaços para realizar 

a construção de novos empreendimentos, sejam edifícios de escritórios, comerciais ou de 

habitação, parte considerável dos antigos e tradicionais moradores despejados foram 
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obrigados a deslocarem-se para outros espaços com qualidade inferior e com aluguéis 

efetivamente mais caros: 

 

Em meados dos anos 60, as críticas à remodelação urbana tornaram-se 
ensurdecedoras. Charles Abrams fazia ver que muitas das áreas demolidas 
– a Washington Square South, na cidade de Nova York, Bunker Hill em Los 
Angeles, Diamond Heights em San Francisco – tanto quanto o West End 
bostoniano “não eram cortiços coisíssima nenhuma, no sentido imobiliário do 
termo”: eram cortiços só porque disso os chamavam os funcionários 
municipais. Martim Anderson calculava que em fins de 1965 o programa de 
remodelação despejaria judicialmente um milhão de pessoas, muitas das 
quais pagavam aluguéis baixíssimos; três quartos dessa população haviam-
se mudado para novos alojamentos, sujeitando-se a moradias de padrão 
inferior com aluguéis mais elevados. Além de tudo, até março de 1961, o 
programa destruíra quatro vezes mais unidades do que havia construído; 
curiosamente, deixou-se o solo vazio, visto que o esquema de avaliação 
levou doze anos para ser concluído. Quase 40% das novas construções não 
se destinaram à moradia; e a maioria das unidades habitacionais substitutivas 
foram construídas pela iniciativa privada sob forma de altos prédios de 
apartamentos... (HALL, 2013, p.273). 

 
 
De acordo com Gottdiener (2010), é consenso entre pesquisadores que os planos de 

renovação obtiveram sucesso parcial e limitado, em razão de não contribuírem para 

proporcionar o acesso das camadas médias, pobres ou trabalhadoras à moradia. Contudo, 

do ponto de vista da acumulação de capital, particularmente para aqueles vinculados à 

indústria da construção, firmas construtoras, proprietários de terra, imobiliárias e 

empreendedores, a substituição de áreas residenciais por novas edificações de escritórios ou 

de uso residencial às camadas mais abastadas, a reurbanização foi bem-sucedida: 

 
Segundo quase todos os analistas urbanos... o programa de renovação 
urbana alcançou um sucesso comercial apenas limitado, e falhou como 
medida social para propiciar moradia ao pobre de baixa renda e de renda 
mediana. Não obstante, contribuiu enormemente para o processo pelo qual 
foram removidas vastas seções da cidade, apesar dos apelos dos moradores, 
para a construção de torres de escritórios de vários andares e apartamentos 
de luxo. Isto é, a reestruturação dos centros comerciais foi um resultado direto 
das ações de interesses especiais, que atuam através de uma articulação 
entre o Estado e o setor imobiliário e estão associados à reurbanização... 
(GOTTDIENER, 2010, p. 71). 

 

Marshall Berman (2001), em sua obra Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura 

da modernidade, descreve e relata parte deste contexto histórico, onde as remodelações 

urbanas sacudiram inúmeras cidades americanas ao longo das décadas de 1950 e 1960. A 

experiência pessoal do autor está relacionada com as intervenções realizadas em seu bairro, 

Bronx, Nova York, momento em que quarteirões inteiros eram arrasados para a abertura da 

famosa Via Expressa Cross-Bronx. Seu relato e descrissão ressaltam os impactos sociais do 
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monumental eixo viário projetado por Robert Moses, anunciado sob o pretexto do “progresso” 

e do “desenvolvimento”: 

 
Então, na primavera e no outono de 1953, Moses principiou a se agigantar 
sobre minha existência de uma nova maneira, com o anúncio de que estava 
a ponto de fincar uma imensa via expressa, de escala sem precedentes, 
custos e dificuldade de construção inéditos, no coração de nosso bairro. De 
início não podíamos acreditar; aquilo parecia vir de outro mundo. Em primeiro 
lugar, quase nenhum de nós tinha um automóvel: o próprio distrito e o metrô 
que levavam ao centro da cidade definiam o fluxo de nossas vidas. Além 
disso, se a cidade precisava de uma estrada - ou era o Estado que a 
necessitava? (nas operações de Moses, a localização do poder e da 
autoridade nunca esteve clara, exceto para ele próprio) - , eles com certeza 
não podiam estar dizendo o que as histórias pareciam contar: que a estrada 
seria dinamitada diretamente através de dezenas de quarteirões sólidos, 
estáveis, densamente povoados, como o nosso; que algo em torno de 60 mil 
pessoas, operários e gente de baixa classe média, sobretudo judeus, mas 
com muitos italianos, irlandeses e negros entre eles, seriam expulsos de seus 
lares. (BERMAN, 2001, p.276). 

 

Berman (2001) também menciona como as representações elaboradas pelos 

promotores das grandes obras executadas naquele momento, associada à ideia de 

“progresso”, contagiaram parte significativa da população, inclusive camadas que acabariam 

sendo diretamente prejudicadas pelas desapropriações e demolições. Para aqueles 

envolvidos e contagiados pelo imaginário da modernidade, questionar os benefícios das vias 

expressas significava não apenas criticar a administração municipal ou o Estado, mas 

correspondia a opor-se aos interesses coletivos: 

 

Os fomentadores e adeptos do mundo da via expressa o apresentavam como 
o único mundo moderno possível: opor-se a eles e a suas obras era opor-se 
à própria modernidade, fugir à história e ao progresso, tornar-se um ludita, 
um escapista, um ser temeroso da vida e da aventura, da transformação e do 
crescimento. Essa estratégia pareceu eficaz porque, na realidade, a vasta 
maioria dos homens e das mulheres modernos não pretende resistir à 
modernidade: eles sentem a sua excitação e creem na sua promessa, mesmo 
quando se veem em seu caminho. (BERMAN, 2001, p.297). 

 

 

Posteriormente, novos programas com diretrizes diferenciadas foram implementados 

nas cidades norte-americanas, sobressaindo-se os casos de Baltimore e Boston. 

Diversamente dos demais planos realizados, esses prezaram pela reutilização de muitos 

espaços considerados, a partir do ponto de vista dos idealizadores, como “ociosos”, 

preservando-os e reutilizando-os. (HALL, 2013, p.413). Sob novos discursos, as áreas 

“revitalizadas” passaram a abrigar inúmeras atividades, como comércio, cultura, turismo, 

lazer, trabalho e habitação, direcionadas às mais variadas camadas sociais. Outra 

característica específica estava relacionada ao fortalecimento da parceria entre setor público 
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e privado, destacando-se os massivos investimentos do Estado para impulsionar os 

empreendimentos: 

 

Estes esquemas eram maiores – 250 acres em Baltimore – e incorporavam 
uma nova combinação de atividades: recreação, cultura, compras, habitação 
para moradores de renda mista. Baseavam-se, também, no então novo 
conceito de reutilização adaptável: recuperação e reciclagem de antigas 
estruturas físicas para novos usos. Envolvia um desempenho público 
relativamente muito maior e um maior comprometimento federal: 180 milhões 
de dólares no caso de Baltimore, contra 58 milhões do município e apenas 
22 milhões do setor privado. Assim, o subvencionamento federal, conjugado 
com uma nova visão de investimento em empreendimento lucrativo por parte 
do setor público, e a cooperação entre os empreendedores do setor público 
e privado foram elementos decisivos da nova fórmula. (HALL, 2013, p.413). 

 

Harvey (2014a) também relaciona as transformações aplicadas em Baltimore com a 

predominância de interesses privados, centrados no objetivo de garantir a instabilidade 

política frente aos conflitos sociais emergentes na época, bem como investimentos e o 

desenvolvimento dos negócios, comércio, serviços, turismo e cultural. A produção imobiliária 

foi igualmente contemplada, uma vez que a “revitalização” impulsionou a construção de novos 

espaços destinados ao lazer, moradia, hotelaria ou trabalho, além da implantação das 

infraestruturas promoveu a capitalização dos terrenos e imóveis da região. Harbor Place, 

inaugurado em 1980, sintetiza essa produção do espaço que, ao contrário dos projetos 

urbanos anteriores, está alicerçado sob a ideia da valorização da cultura, da identidade local 

e da participação social: 

 
Maior, mas, passo a passo, inexoravelmente menos “familiar” e mais 
comercial (os próprios grupos étnicos começaram a lucrar com a venda da 
etnicidade), a feira se tornou a principal causa da atração regular de multidões 
cada vez maiores para o centro da cidade, para assistirem a toda espécie de 
espetáculos. Bastou um passo para a comercialização institucionalizada de 
um espetáculo mais ou menos permanente na construção de Harbor Place 
(um desenvolvimento à beira-mar que, segundo dizem, hoje atrai mais 
pessoas que a Disneylândia), de um centro de ciências, de um aquário, de 
um centro de convenções, de uma marina, de inúmeros hotéis, de cidades do 
prazer de toda espécie. Julgada por muitos um notável sucesso (apesar de o 
impacto sobre a pobreza, a falta de habitação, a assistência médica e o 
fornecimento de oportunidades de educação na cidade ter sido 
insignificativamente e, talvez, negativo), essa forma de desenvolvimento 
exigia uma arquitetura totalmente diferente do modernismo austero da 
renovação do centro das cidades que dominara os anos 60. Uma arquitetura 
do espetáculo, com sua sensação de brilho superficial e de prazer 
participativo transitório, de exibição e de efemeridade, de jouissance, tornou-
se essencial para o sucesso de um projeto dessa espécie. (HARVEY, 2014a, 
p.90). 

 

A experiência e as propostas desenvolvidas nos Estados Unidos constituíram 

referências às grandes intervenções na Europa, notadamente no caso do projeto das 

Docklands, uma extensa área portuária desativada em Londres, “revitalizada” a partir da 
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década de 1970 e com fins de promover, com auxílio do Estado, o desenvolvimento de 

empreendimentos privados: 

 
A urbanização das Docklands obedeceu aos modelos norte-americanos num 
aspecto decisivo: baseou-se na ideia de usar fundos públicos relativamente 
modestos para gerar – ou, empregando este verbo esquisitamente 
antigramatical de origem ianque, para alavancar – uma quantia muito maior 
do investimento privado. Em Boston, por exemplo, os 2,7 milhões de dólares 
de subvenção federal para a preservação, vindos do Departamento de 
Habitação e Urbanização, atraíram um investimento privado seis vezes maior 
do que essa quantia. (HALL, 2013, p.423). 

 

Assim como Molotch (1976 e 1987) e Logan (1987), Gottdiener (2010) destaca a 

propriedade da terra como questão indispensável para a compreensão dos conflitos no 

espaço urbano, pois no âmbito de uma sociedade fundamentada nas relações capitalistas de 

produção, a posse da terra representaria a possibilidade de adquirir renda: 

 
...uma razão pela qual as relações sociais antagônicas e as contradições do 
capitalismo se desenrolam no espaço é que a propriedade da terra constitui 
um meio de adquirir riqueza sob as relações sociais capitalistas, exista ou 
não uma classe de proprietários de terra. (GOTTDIENER, 2010, p.164) 

 

A estabilidade do setor secundário corresponderia a “um fenômeno cíclico”, 

apresentando variações conforme a disponibilidade de capital acumulado, ao passo que o 

bem imóvel representaria um investimento seguro e independente dos ciclos de negócios:  

 
O bem imóvel, porém, existe e persiste no tempo como investimento lucrativo, 
independente de tais ciclos. Essa qualidade deriva da própria natureza da 
propriedade como mercadoria dotada de um mercado dentro da rede de 
relações sociais capitalistas. (GOTTDIENER, 2010, p.188) 

 

Como produto social, a terra pode ser explorada por qualquer indivíduo, o que a torna 

motivo de disputas ou de interesse por parte considerável da sociedade. Além do proprietário 

de terra, industrial, empresário ou das categorias mais abastadas, os próprios trabalhadores 

ou operários também podem participar do mercado imobiliário, contudo, a possibilidade e a 

intensidade do envolvimento depende, sem dúvida, de suas condições econômicas ou de sua 

disposição para pagamento ou para sujeitar-se ao endividamento: 

...o valor da terra urbana é um produto social que pode ser explorado por 
qualquer um. Assim, qualquer indivíduo, independentemente de classe, pode 
potencialmente participar das atividades do setor da propriedade, pois a terra 
é uma mercadoria que pode ser convertida em muitas formas de valor de 
troca e, em contraste com quase qualquer outra mercadoria, com o tempo 
tem seu valor elevado porque as relações capitalistas exigem que a terra seja 
cara. (GOTTDIENER, 2010, p. 219). 
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Além do pagamento ou do financiamento, o acesso a terra pode ocorrer através de 

outros meios como, por exemplo, pela ação de apropriação de terrenos desocupados. A 

apropriação espontânea exercida pelas camadas mais pobres, pode estar relacionada a suprir 

uma necessidade social, a habitação, como também pode estar vinculada ao objetivo de 

apoderar-se de terrenos para posterior venda ou à construção de espaços destinados, 

especificamente, ao aluguel; nesse útlimo caso, configurando uma situação de acumulação 

primitiva. 

Gottdiener (2010, p.220) ressalta “dois aspectos teóricos importantes quando se 

considera o setor da propriedade como linha de frente da reestruturação capitalista do 

espaço”. O primeiro aspecto indica que os grupos organizados que direcionam as políticas de 

crescimento não formam uma união entre todos os setores capitalistas da cidade. As 

coligações ou coalizões são formadas apenas por “determinadas frações de capital”, pois a 

“morfologia do espaço de assentamento assume uma forma que não é necessariamente 

funcional para o capital” (Ibidem, 2010, p.220). Nessa perspectiva, nem todos os setores 

capitalistas existentes na cidade seriam beneficiados, mas apenas “certas frações dessa 

classe”. 

A segunda observação aponta que as atividades relacionadas ao setor imobiliário 

resultam da complexa relação envolvendo “aspectos institucionais do capitalismo tardio” e 

grupos organizados para obter vantagens com a estruturação do espaço urbano. Para 

legitimar seus interesses, os grupos articulam a propaganda ideológica alicerçada sobre o 

pretexto do desenvolvimentismo e dos supostos “benefícios” do crescimento. O conflito 

intensifica-se com a oposição de grupos ou daqueles não beneficiados, os quais também 

passam a atuar nos planos ideológicos, políticos e econômicos: 

 
Consequentemente, impõem-se a luta desordenada pela produção do 
espaço tanto no plano ideológico da sociedade quanto nos planos políticos e 
econômicos. Em resumo, o conflito entre crescimento e não crescimento 
representa uma divisão básica na sociedade, envolvendo práticas 
econômicas, políticas e ideológicas, que a maioria dos analistas do 
desenvolvimento urbano continuam a não reconhecer. Na verdade, o conflito 
entre pró-crescimento e não-crescimento é tão fundamental para a produção 
de espaço quanto o é a luta entre capital e trabalho. (GOTTDIENER, 2010, 
p.221). 

 

Os demais grupos ou camadas sociais excluídas também exercem força ou tentam 

influenciar na produção do espaço da cidade, resultando em uma situação de permanente 

“renegociação” envolvendo grupos pró-crescimento e aqueles suportam as consequências 

dos programas políticos dos primeiros: 

 
Invariavelmente, através de suas ações, a articulação entre o setor da 
propriedade e o Estado modifica para pior o padrão de crescimento, porque 
ele é impelido pelo esforço de crescimento e porque a atividade de circuito 
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secundário não é coordenada. Portanto, as atividades das redes pró-
crescimento constituem uma fonte adicional de padrões espaciais 
desordenadas ao lado daquelas que derivam da lógica interna da acumulação 
de capital ou daquelas desenvolvidas por conflito e negociação entre frações 
de classe separada. Assim como acontece com outras ações do setor da 
propriedade, os resultados espaciais têm ganhadores e perdedores. Estes, 
em particular, são os que devem suportar os custos externos do crescimento 
– que às vezes formam coalizões de não-crescimento. Consequentemente, o 
desenvolvimento é usualmente acompanhado de problemas contenciosos 
que podem gerar conflito político. A forma do ambiente construído é, portanto, 
um produto não só das ações de redes de crescimento, mas também das 
consequências das tentativas de renegociar essas ações por parte de outros 
grupos que suportam os custos do crescimento. (GOTTDIENER, 2010, 
p.225). 

 

O Estado é apontado como instituição que exacerba os conflitos urbanos e intensifica 

o desenvolvimento desigual, pois, ao invés de mediar ou defender interesses coletivos, atua 

não só contra os usuários da cidade, mas contra grupos capitalistas menos poderosos que 

colocam em risco ou prejudicam o pleno desenvolvimento dos grandes interesses imobiliários. 

Essa relação é evidenciada a partir de casos de renovações e reurbanizações implementadas 

em cidades norte-americanas, em áreas onde predominavam prósperos estabelecimentos 

comerciais e empresas familiares, contudo, localizadas em regiões visadas pelos grandes 

interesses imobiliários. A exemplo de casos semelhantes, o Estado interfere favoravelmente 

para garantir o monopólio do espaço à produção imobiliária de mercado, mesmo que isso 

signifique solapar o desenvolvimento de outras empresas, grupos ou empreendimentos 

ligados ao mercado: 

 
Tal produtividade constitui um obstáculo aos grandes interesses imobiliários 
ou as redes de crescimento que tentam reurbanizar essas áreas. Assim, 
empresas capitalistas competitivas ou residências em perfeitas condições 
podem ser desmontadas, não porque foram desvalorizadas, mas porque 
estão no caminho de interesses monopolistas que manipulam o setor da 
propriedade. Invariavelmente, o Estado deve ser chamado a intervir, do lado 
dos interesses pró-crescimento, antes que o ambiente construído seja 
convertido e revendido com lucro... Assim, mais uma vez os processos de 
desenvolvimento da cidade central se levantam contra os usos localizacionais 
da atividade comercial diária em favor de interesses monopolistas, apenas 
porque se pode ganhar mais dinheiro convertendo a terra e, ao mesmo 
tempo, renovando em nome do progresso elementos da minoria e da classe 
trabalhadora. Esses dois efeitos intensificam os padrões sociais de 
desenvolvimento desigual. (GOTTDIENER, 2010, p.216). 
 
 

O apoio do Estado é fundamental para a expansão da produção imobiliária de mercado 

e aos interesses dos grupos ligados à propriedade da terra, em razão da disponibilização de 

infraestrutura, recursos públicos, incentivos fiscais e a possibilidade de adequação da 

legislação urbana de uso e ocupação do solo aos respectivos interesses: 

 
Para o setor da propriedade, esse processo envolve uma busca implacável 
de investimento lucrativo através da transferência da terra. Em alguns casos, 
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isso se manifesta na forma de projetos maciços, com grandes 
empreendimentos residenciais ou torres de escritórios gigantescos, 
construídos por aqueles elementos do setor da propriedade que têm acesso 
a grandes somas de dinheiro, especialmente do capital financeiro e 
conglomerados ligados ao setor energético. Em outros casos, as atividades 
do setor da propriedade se revelam ao aumentarmos a intensidade com que 
as estruturas existentes são transformadas em novas fontes de valor de troca. 
Isso pode ocorrer, por exemplo, através da conversão de apartamentos em 
condomínios e cooperativas, da demolição de edifícios com baixa densidade 
e da construção de edifícios mais lucrativos e da conversão do espaço em 
aglomerados comerciais, como salões de convenção, arenas de esporte, 
shopping centers e ruas de lojas. Em todos os casos, as atividades do setor 
da propriedade avançam com a ajuda do Estado. Mudanças de zoneamento, 
construção de rodovias e outros melhoramentos de infraestrutura e subsídios 
públicos de todas as espécies são apenas alguns dos meios pelos quais se 
manifesta a articulação Estado-setor da propriedade. (GOTTDIENER, 2010, 
p.260). 

 

Muitas vezes, os vínculos de interesses articulados entre setor imobiliário, 

representantes partidários e o Estado extrapolam a esfera institucional, sendo organizados de 

maneira informal e extralegal, distante do conhecimento e do domínio público. Essas 

articulações políticas, esquematizada para oferecer algum tipo de vantagem aos envolvidos, 

podem, ainda, controlar e reduzir, quando não solapar completamente, a atuação e o trabalho 

realizado pelo planejador urbano: 

 
A estreita cooperação entre indivíduos escolhidos com influência política e os 
interesses imobiliários assume numerosas formas e parece variar de acordo 
como empreendedor, com o ponto de origem do empreendedor e com o tipo 
de projeto. Ocasionalmente, o grupo escolhido de políticos e 
empreendedores manipulará o processo de tomada de decisão sobre o uso 
da terra a fim de conseguir permissão para um projeto que os faça ganhar 
donheiro. Embora o número dessas decisões seja muito pequeno em relação 
ao peso cumulativo de todos os julgamentos sobre o uso da terra, sua 
natureza estratégica determina o teor dos padrões de desenvolvimento para 
o restante da área local e solapa as tentativas do planejador de controlar o 
uso da terra. (GOTTDIENER, 2010, p. 247). 

 

Para Gottdiener (2010), as formas de espaço e o ambiente construído são produzidos 

a partir da articulação entre estruturas capitalistas tardias, ações ligadas ao setor imobiliário 

e Estado, articulados e organizados para promover a produção e a capitalização imobiliária, 

as quais representam a força principal que impulsiona as transformações espaciais: 

 
Em sua essência, a teoria convencional vê o ambiente construído como o 
resultado de milhares de decisões de demanda tomadas por grandes 
quantidades de atores urbanos separados: comerciantes, banqueiros, 
proprietários de casa própria e semelhantes. Ao meu ver, as formas de 
espaço são produzidas, ao contrário, pelo que se convencionou especificar 
como de articulação entre estruturas capitalistas tardias e as ações do setor 
da propriedade, especialmente os efeitos de grupos escolhidos e do Estado 
na canalização dos fluxos de desenvolvimento social para lugares e modelos 
específicos. É este último processo – até agora negligenciado como tópico 
de estudo - que constitui a essência das “novas” investigações engendradas 
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pela ideia de que o espaço é produzido por um processo social de 
estruturação, de modo que, se no momento não é guiado senão pelo ganho 
pessoal insensível, pode não obstante se utilizado, no futuro, para o bem 
geral”. (GOTTDIENER, 2010, p.227). 

 

O conceito da “cidade como máquina de crescimento”, contribuiu para esclarecer como 

interesses de grupo ligados à produção imobiliária de mercado influenciam no 

desenvolvimento e produção do espaço. Como destacado anteriormente, Molotch (1976 e 

1987) e Logan (1987) apresentam as articulações da coalizão centrada na propriedade da 

terra e suas relações com diversos setores econômicos, sociais e políticos, como instituições 

públicas e privadas, instituições administrativas, financeiras e culturais, Estado, partidos 

políticos, sindicatos, entidades de classe entre outros. A intensidade e as estratégias adotadas 

variam conforme o contexto da localidade ou da região, bem como dos recursos financeiros e 

institucionais disponíveis, da reação e do posicionamento da população. 

A ação da coalizão está sempre respaldada por uma ideologia disseminada através dos 

meios de comunicação de massa, instituições culturais e educacionais, eventos cívicos, 

partidos políticos entre outros. A propaganda organizada pelos interesses de grupo, 

particularmente aqueles ligados ao setor imobiliário, apresenta seus programas de 

crescimento sob o pretexto de promover o desenvolvimento social e econômico da cidade, 

capazes de gerar empregos e renda à população. A importância e a força da ideologia torna-

se perceptível quando usuários e habitantes, das mais distintas classes, incorporam e 

reproduzem os valores da coalizão, manifestando-se favoravelmente às políticas de 

crescimento propostas pelos interesses privados. 

Os apontamentos de Gottdiener (2010), por sua vez, ressaltam a complexidade 

presente na produção do espaço, exemplificados nas contradições entre a coalização e os 

grupos capitalistas, a participação do Estado como agente intensificador da disputa e 

facilitador dos interesses do setor imobiliário, bem como a contínua “renegociação” entre 

grupos pró-crescimento e aqueles não beneficiados, pois “o processo contemporâneo da 

produção de espaço mescla uns poucos ganhadores com muitos perdedores pequenos” 

(Ibidem, 2010, p. 259). 
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1.2 APROPRIAÇÃO DA CIDADE PELA “MÁQUINA DE CRESCIMENTO”: MONOPÓLIO DA 

DO ESPAÇO PARA A PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA DE MERCADO 

 

O monopólio da terra é indispensável à “máquina do crescimento”. A privatização do 

espaço é parte do processo à obtenção da renda e da apropriação da mais valia.  

De acordo com Marx (1985, 1996a e 1996b) e Polanyi (2000), o monopólio da terra, 

compreendido como “direito” ou “privilégio exclusivo”, constitui-se como uma relação social, 

isto é, não se origina como um desencadeamento “natural”, mas como um processo histórico 

e como uma relação criada pelo homem em determinada momento. Apesar de muitas vezes 

ser percebida e tratada como “natural” na história da cidade, sua constituição não corresponde 

a uma regra ou padrão nas sociedades humanas.32 

O surgimento da “propriedade privada moderna”, bem como a constituição de um novo 

modo de produção, ocorreu no período compreendido entre último terço do século XV e 

primeiras décadas do século XVI, quando o senhor feudal consuma a “expulsão violenta do 

campesinato da base fundiária, sobre a qual possuía o mesmo título jurídico feudal que ele, e 

usurpação de sua terra comunal” (MARX, 1996b, p.343). 

Este momento “revolucionário” correspondeu a separação entre os produtores e seus 

meios de produção, transformando-os em trabalhadores assalariados, e a constituição de três 

                                                           
32 Até o final do século XIV, nos países da Europa, predominava a produção feudal, caracterizada pela 
partilhava da terra entre os súditos, coexistindo terras comunais utilizadas livremente pelos 
camponeses autônomos para a prática da pequena agricultura, criação de gado, extração de lenha 
entre outros. O poder conferido ao senhor feudal assentava-se sobre o número de súditos e de 
camponeses que vinculados às relações feudais e não na soma das rendas provenientes da produção 
agrícola. (MARX, 1996b, p. 342). Em outras sociedades, a exemplo do Estado Inca, localizado na 
América do Sul, predominava uma organização econômica baseada em comunidades camponesas 
que usufruíram coletivamente da terra e da criação de animais, inexistindo a propriedade privada ou as 
relações de mercado com fins de acumulação de capital. (MARX, 1996a, p.212). 
Em muitas regiões do território da Índia, em período anterior ao domínio britânico, não existia a figura 
preponderante do senhor feudal ou dos arrendatários, nem mesmo a propriedade individual instituída. 
Apesar do governo receber uma parcela da produção desenvolvida, a terra e os recursos eram 
usufruídas de forma coletiva pelas populações organizadas através de clãs, comunas ou tribos. 
(HOBSBAWM, 2003, p.225). 
Na sociedade feudal, assim como em outras organizações sociais e econômicas  não mercantilistas e 
baseadas no uso comunal da terra e dos recursos naturais, mesmo que marcadas pela exploração do 
senhor feudal sobre os servos ou caracterizadas pela dominação de um grupo social que, em troca do 
direito de utilizar a terra, exigia alguma espécie de tributos em forma de produtos agrícolas ou materiais; 
predominavam relações “transparentes” e não abstratas, inexistindo o dinheiro enquanto elemento 
intermediário entre a terra e a comunidade. (LEFEBVRE, 1999, p. 32). 
Em relação ao contexto do Brasil, Martins (1973) destaca que a institucionalização da Lei de Terras de 
1850 e da Lei Áurea em 1888 implicou em distinguir e legitimar duas categorias sociais indispensáveis 
à consolidação das relações capitalistas de produção no país, ou seja, os proprietários de terra e 
aqueles que, destituídos de todos os recursos e bens naturais, são proprietários apenas da força de 
trabalho; as quais, estabelecidas, continuam a impulsionar um processo de desenvolvimento desigual, 
agora assentados sob a lógica do mercado: “...a propriedade da terra e o trabalho livre são instituições 
combinadas na sociedade brasileira para atender aos imperativos históricos do processo de 
desenvolvimento desigual, imperativos que na fase anterior haviam gerado a combinação entre 
escravismo e produção de mercadorias” (MARTINS, 1973, p. 14). 
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tipos de proprietários que passam a se defrontar: trabalhadores, proprietários unicamente de 

sua força de trabalho; capitalistas, proprietários de capital; e os proprietários de terra. 

A conformação desse modo de produção que “libertou” os produtores (que se 

metamorfoseiam em trabalhadores), envolveu não apenas a fragmentação das relações 

baseadas na antiga organização feudal, como também a ruptura com outras formas de 

organização e tradições, como, por exemplo, os domínios exercidos pelas corporações que 

regulavam seus membros e que prescreviam limites ao trabalho, quanto aos instrumentos, 

materiais e produtos; além do tempo da jornada. Expropriados das terras de onde retiravam 

seu sustento e expulsos de suas habitações, as populações camponeses tornaram-se, por 

imposição, “livres como pássaros” (MARX, 1996b, p. 341), desprovidas de todos os bens e 

recursos, possuidoras apenas de sua força de trabalho; obrigando-as, para garantir a própria 

sobrevivência, a vendê-la aos proprietários dos meios de produção. 

Portanto, compreende-se o monopólio da terra como uma forma historicamente 

construída, sendo que suas implicações não estão restritas apenas as atividades fundiárias, 

extrativas ou industriais, mas na produção do próprio espaço, da cidade e da arquitetura: 

 

Capital, terra, trabalho! Mas o capital não é uma coisa, mas determinada 
relação de produção, social, pertencente a determinada formação sócio-
histórica que se apresenta numa coisa e dá um caráter especificamente social 
a essa coisa. O capital não é a soma dos meios de produção materiais e 
produzidos. O capital são os meios de produção transformados em capital, 
que, em si, são tão pouco capital quanto ouro ou prata são, em si, dinheiro. 
São os meios de produção monopolizados por determinada parte da 
sociedade, os produtos autonomizados em relação à força de trabalho viva e 
às condições de atividade exatamente dessa força de trabalho, que são 
personificados no capital por meio dessa oposição. Não são apenas os 
produtos dos trabalhadores, produto transformados em forças autônomas, os 
produtores como dominadores e compradores daqueles que os produzem, 
mas são também as forças sociais e a futura forma... desse trabalho que se 
contrapõem a eles como propriedades de seu produto. Aqui temos, 
portanto, uma forma social determinada, à primeira vista muito mística, 
de um dos fatores de um processo social de produção historicamente 
fabricado. (MARX, 1985, p. 936, grifo nosso) 

 

Com a instituição da moderna propriedade da terra, o espaço passou a ser 

compreendido como elemento natural de exploração e como elemento de “base”. Como um 

bem monopolizado, seu uso, seja para habitação ou realizar quaisquer atividades, passa a 

ser controlado pelos proprietários, impondo a exigência de tributo em ambos domínios: 

 
Parte da sociedade exige da outra um tributo pelo direito de habitar a terra, 
pois de modo geral na propriedade fundiária se inclui o direito do proprietário 
de explorar o solo, as entranhas da terra, o ar e por conseguinte o que serve 
para conservar e desenvolver a vida. (...) Cabe aí considerar dois aspectos: 
a exploração da terra com o fim de reprodução ou de extração, e o 
espaço, elemento necessário a toda produção e a toda atividade 
humana. E a propriedade fundiária cobra seu tributo nos dois domínios. A 
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procura de terrenos para construir aumenta o valor do solo na função de 
espaço e de base, e ao mesmo tempo faz crescer a procura de elementos da 
terra que servem de material de construção... (MARX, 1985, p. 888, grifo 
nosso). 

 
Como elemento natural, a terra possibilita o desenvolvimento de atividades fundiárias 

como lavoura, agricultura, criação de animais, além da realização de atividades extrativas, 

isto é, a apropriação de outros elementos integrantes do globo terrestre, como minerais, 

madeira, combustíveis naturais (carvão, gás e petróleo), areia, pedras, água dentre outros. A 

atividade extrativa, por sua vez, representa dupla apropriação: a posse do terreno ou local da 

extração e, ao mesmo tempo, a posse sobre bens naturais localizados nesse espaço 

privatizado do globo terrestre. 

Como elemento “base”, a terra torna-se indispensável à construção de espaços 

destinados à habitação, instalação de fábricas, indústrias, equipamentos urbanos e 

infraestrutura, como estradas, pontes, ferrovias, portos entre outros. 

Na renda fundiária e de extração, a terra monopolizada é condição para a produção de 

mercadorias, retirada de recursos naturais, por sua vez, também transformados em 

mercadorias. Em ambas situações, a terra, como espaço físico, é condição para a realização 

da produção. As condições da terra também podem ser alteradas pela ação do homem, 

através do investimento de capital fixo por parte do arrendatário, exemplificados no uso de 

adubos, pesticidas, desenvolvimento de sistemas de irrigação, canalização de cursos da 

água, barragens, drenagem, bem como o uso de máquinas que reduzam os custos com mão 

de obra ou o tempo de trabalho nas diversas etapas que envolvem preparação do terreno, 

cultivo ou extração: 

 
O capital pode ser fixado a terra, a ela incorporado, em caráter mais ou menos 
transitório – o que se dá com as melhorias de natureza química, adubação 
etc – e em caráter mais ou menos permanente, como acontece com os canais 
de drenagem, as obras de irrigação, de terraplenagem, as construções para 
a exploração rural etc. (...) Situa-se na categoria de capital fixo. O juro pelo 
capital empregado na terra e pelas melhorias que ela assim adquire como 
instrumento de produção pode integrar a renda que o arrendatário paga ao 
proprietário, mas que não faz parte da renda fundiária propriamente dita, paga 
por utilizar-se a terra como tal, seja ela virgem ou cultivada. (MARX, 1985, p. 
710). 

 
O capital fixo, aplicado para aumentar a produção do arrendatário, também aumenta a 

renda do proprietário do terreno, pois, no momento da realização de novo contrato de aluguel, 

o mesmo acrescentará os juros correspondentes ao capital incorporado a terra33: 

 

                                                           
33 O arrendatário ainda poderá beneficiar-se de “forças naturais”, como quedas da água e, até mesmo, 
do vento, em situações, por exemplo, em que o terreno se localiza em região exposta aos ventos fortes 
capazes de movimentar moinhos, máquinas ou gerarem energia; utilizando-as para reduzir os custos 
ou aumentar a produção. (MARX, 1996b, p.21). 
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Ao fazer novo contrato de arrendamento, o proprietário acrescentará à renda 
fundiária propriamente dita o juro pelo capital incorporado a terra, alugue-a 
ao arrendatário que fez as melhorias ou a outro. Assim cresce sua renda, ou 
o valor da terra fica aumentada no caso de querer vendê-la... Vende, além da 
terra, o solo melhorado, o capital incorporado a terra e que nada lhe custou. 
(MARX, 1985, p. 711). 

 
Enquanto a renda fundiária e de extração estão relacionadas ao meio natural e também 

ao trabalho produtivo, a renda imobiliária apresenta especificidades. A função e o conceito 

sobre o espaço alteram-se sob a lógica da renda imobiliária, pois o espaço deixa de ser o 

local de produção, passando a se constituir como produto. É nesse sentido que Lefebvre 

(2002), em A Revolução Urbana, destaca: 

 
O espaço não é mais simplesmente o meio indiferente, a soma dos lugares 
onde a mais-valia se forma, se realiza e se distribui. Ele se torna produto do 
trabalho social, isso é, objeto muito geral da produção, e, por conseguinte, da 
formação da mais-valia. (...) Hoje, o espaço inteiro entra na produção como 
produto através da compra, da venda, da troca de parcelas do espaço. 
(LEFEBVRE, 2002, p.142). 

 
A renda imobiliária constitui-se como relação contraditória dentro do modo de produção 

capitalista, pois não se realiza apenas através da valorização, não envolvendo, 

necessariamente, o que foi denominado por Marx (1996) como “tempo socialmente 

necessário à produção das mercadorias”: 

 
O valor da força de trabalho, como o de toda outra mercadoria, é determinado 
pelo tempo de trabalho necessário à produção, portanto também reprodução, 
desse artigo específico. Enquanto valor, a própria força de trabalho 
representa apenas determinado quantum de trabalho social médio nela 
objetivado. (MARX, 1996a, p. 288). 

 
 
A renda imobiliária, em sua realização, engloba dois processos: internamente, incorpora 

a renda da terra fundiária associada ao trabalho de construção do edifício e, externamente à 

produção do edifício, incorpora a variação de preço como renda capitalizada que se realiza 

sem produção, a qual está relacionada com a capitalização do preço do imóvel; processo que 

Marx (1996a) definiu como faux frais, justamente porque o custo da terra não faz parte do 

custo de produção do edifício, mas precisa estar representado no preço de venda da 

mercadoria imobiliária. Essa relação de capitalização é “dissimulada” quando a questão da 

valorização imobiliária “aparece na forma de preço da terra e essa pode ser vendida como 

qualquer outro artigo de comércio” (MARX, 1985, p.890), como se tivesse sido obtida como 

um produto do trabalho. 

A realização da renda imobiliária exige a apropriação da terra à realização da edificação, 

mas o trabalho, valorização, prevalece na atividade de construção do edifício, pois a terra em 

si não possui valor; uma vez que a existência da terra, como um bem natural e único, 
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independe do trabalho humano. Apesar de não fazer parte da produção, seu preço é incluído 

nos custos da construção e aparece refletivo no preço de venda ou de aluguel do imóvel: 

 
Na produção e comercialização do edifício como mercadoria imobiliária, o 
preço do terreno não é elemento do preço de produção mas aparece como 
elemento do preço de mercado. O preço da terra não faz parte do custo de 
produção (c + v), mas deverá ser reposto no valor da mercadoria como parte 
do custo imanente mercadoria (c + v + m) na parcela da mais-valia (m = l + 
r), que em parte se transforma em renda (r) e em parte se transforma em 
lucro. Esta reposição é o fundamento do processo de valorização e gera a 
diferença da produção imobiliária em relação à produção de mercadorias 
móveis. (PEREIRA, 1988, p. 102). 

 

Marx (1985) ressalta duas situações envolvendo renda e preço de monopólio. A 

ocorrência do preço do monopólio gerando renda, define-se pela seguinte situação: 

 
Entendemos por preço de monopólio o determinado apenas pelo desejo e 
pela capacidade de pagamento dos compradores, sem depender do preço 
geral de produção ou de valor dos produtos. Uma vinha onde se obtém vinho 
de qualidade excepcional e que só pode ser produzido em quantidade 
relativamente reduzida proporciona preço de monopólio. O excedente desse 
preço sobre o valor do produto é determinando unicamente pela riqueza e 
pela paixão dos bebedouros requintados, e em virtude de tal preço o viticultor 
realiza importante lucro suplementar. Esse lucro suplementar que deriva do 
preço do monopólio converte-se em renda e sob esta forma cabe ao 
proprietário de terra, em virtude de seu direito sobre esse pedaço do globo 
terrestre dotado de qualidades especiais. O preço do monopólio gera ai a 
renda. (MARX, 1985, p. 890). 

 
 
A renda gerando preço de monopólio caracteriza-se quando determinado produto é 

vendido acima do preço de produção: 

 
Ao revés, a renda gera o preço de monopólio quando cereais se vendem 
acima do preço de produção e ainda acima do valor em virtude de a 
propriedade fundiária impedir aplicação do capital em terras incultas, se este 
não lhe pagar renda. (MARX, 1985, p. 890). 

 
 
Ambas situações também são percebidas no âmbito da produção da cidade. De acordo 

com Marx (1985, 1996a e 1996b), o fetiche e as condições gerais colaboram com as distintas 

realizações, mas, salienta-se, aqui, que a ocorrência e a intensidade desses processos 

dependem de um intrincado conjunto de relações locais, abarcando desde aspectos culturais 

até econômicos, bem como o contexto histórico e a estratégia desenvolvida pelo mercado 

local; portanto, integrando uma dinâmica econômica global, a expansão internacional do 

capitalismo sobre todos as áreas indispensáveis à vida humana, mas condicionadas e 

caracterizadas pelas particularidades locais. 

Na economia de mercado, o produto imobiliário, a terra e a edificação construída, 

distingue-se das demais mercadorias por fatores específicos: sua constituição, enquanto 
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produto, exige a apropriação e a privatização de uma parte do globo terrestre e, ao mesmo 

tempo, pela relação de “imbricação” que envolvendo terra e edificação, as quais encontram 

equivalentes no preço de mercado. (PEREIRA, 1988, p. 09). Surge, dai, uma situação 

específica, onde “o poder econômico da propriedade da terra se exerce na formação de uma 

condição particular de reprodução do valor representado pelo capital-dinheiro aplicado à 

construção” (Ibidem, 1988, p.10). 

A produção imobiliária de mercado, caracteriza-se pela organização empresarial no 

setor da construção, implicando nas relações de trabalho, controle do desenho do projeto e 

na técnica de construção. Prevalece o controle do construtor capitalista e a racionalização, 

tanto da produção como do trabalho, a desqualificação dos trabalhadores e a exploração no 

canteiro: 

 
...o construtor capitalista controlava a intermediação comercial e financeira, 
reservando-se as manipulações simbólicas e do real da construção. Retirava 
qualquer margem de arbítrio do canteiro de obras, que passava a se limitar à 
interpretação dos desígnios do escritório. O trabalhador da construção, do 
pedreiro ao arquiteto, perdia o seu arbítrio e passava a ficar subjugado não 
só ao desenho, mas ao contrato previamente estabelecido. A racionalização 
da produção e do trabalho fazia-se acompanhar da repressão policial, como 
parte da educação da força de trabalho para as novas necessidades da 
construção. (PEREIRA, 1988, p. 146). 

 

 

Jaramillo (1982) define essa forma de produção como “la construcción promocional 

privada”, fundamentada na relação capital e trabalho assalariado, controlada e organizada 

pelo agente capitalista e voltada à acumulação de capital: 

 
La forma de producción de espacio construido que denomino promocional, la 
caracterizo aquí por su calidad de rama capitalista desarrollada: la relación 
fundamental que estructura la producción es la relación capital-trabajo 
asalariado, cuyo sentido general es la acumulación de capital a través de la 
apropriación de la plusvalía generada por los obreros del sector (auque el 
mecanismo de la renta del suelo permite atraer plusvalía generada en otros 
sectores). (...) El control técnico, aunque existen conformaciones que se 
aparten de esta norma, es ejercido normalmente por agentes que son ellos 
mismos capitalistas, o extensiones del capital propiamente dicho. La 
producción se orienta hacia el mercado general en el cual el producto circula 
en forma de mercancía y los procesos productivos tienclen a ser repetitivos y 
continuos. (JARAMILLO, 1982, p.186). 

 
 
Este poder econômico conferido a terra e à produção do espaço exorta conflitos 

contínuos pelo monopólio e pelos interesses de grupos em torno da propriedade da terra e do 

crescimento da cidade (MOLOTCH, 1976; MOLOTCH e LOGAN, 1987; GOTTDIENER, 2010), 

particularmente entre os setores dominantes, como grupos capitalistas, proprietários de terra 

e Estado, os quais articulam estratégias para garantir que o preço do monopólio gere renda e 

que a renda gere preço de monopólio; o que significa tentar controlar, manipular e direcionar 
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o desenvolvimento do mercado e promover uma produção imobiliária com vistas à 

acumulação de capital. As condições gerais e elaboração de valores de uso condizentes aos 

interesses de grupos ligados à produção imobiliária de mercado, são imprescindíveis para 

garantir situações de preço do monopólio gerando renda e situações onde a renda gera preço 

de monopólio: 

 
A reprodução do capital passa por processos de urbanização de inúmeras 
maneiras. Contudo, a urbanização do capital pressupõe a capacidade de o 
poder de classe capitalista dominar o processo urbano. Isso implica a 
dominação da classe capitalista não apenas sobre os aparelhos do Estado 
(em particular, as instâncias do poder estatal que administram e governam as 
condições sociais e infraestruturais nas estruturas territoriais), como também 
sobre populações inteiras – seus estilos de vida, sua capacidade de trabalho, 
seus valores culturais e políticos, suas visões de mundo. Não se chega 
facilmente a esse nível de controle, se é que se chega. A cidade e o processo 
urbano que a produz são, portanto, importantes esferas de luta política, social 
e de classe. (HARVEY, 2014b, p.133). 

 
 
As condições gerais são compreendidas como o conjunto de infraestrutura necessárias 

“ao processo global de produção e de circulação do capital” (LOJKINE, 1997, p.145), incluindo 

ruas, avenidas, pavimentação, energia elétrica, comunicações, rede de abastecimento de 

água, sistema de esgotos, mobilidade, transportes, serviços públicos entre outros; os quais 

colaboram diretamente para a capitalização da terra. A capitalização configura o preço da 

terra, ou seja, o preço representa a potencialidade econômica do terreno: 

 
O preço do edifício no mercado é uma função da capitalização de seus 
aluguéis. Uma parte do preço desses aluguéis corresponde ao pagamento de 
uma renda da terra em que se encontra o edifício, enquanto as outras partes 
correspondem a juros do capital aplicado no trabalho de construção, 
acrescidos das despesas de manutenção do imóvel. A capitalização de renda 
atua como se tivesse rompido com a lógica de regulação dos preços de 
mercado pelo valor, porque permite ao ramo da construção começar a 
funcionar como um ramo depositário da reserva de trabalhadores. (PEREIRA, 
1988, p. 11). 

 

O movimento coordenado entre proprietários de terra, construtoras, empreendedores 

imobiliários e Estado, direciona a disponibilização das infraestruturas e dos recursos públicos 

para áreas de interesses em uma cidade, região, bairro ou quadra, por exemplo, criando 

espaços exclusivos, diferenciados em quantidade ou notabilizados pela proximidade com 

equipamentos de lazer, culturais, educacionais, sociais entre outros; e que são vendidos a 

preços diferenciados no mercado: 

 
Esse tipo de governança urbana orienta-se basicamente pela criação de 
padrões de investimentos locais não apenas em infraestruturas físicas, como 
transportes e comunicações, instalações portuárias, redes de esgotos e 
abastecimento de água, mas também nas infraestruturas sociais de 
educação, tecnologia e ciência, controle social, cultura e qualidade de vida. 
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O objetivo é criar sinergia suficiente no processo de urbanização para que as 
rendas de monopólio sejam criadas e realizadas tanto pelos interesses 
privados como pelos poderes estatais. É evidente que nem todos esses 
esforços são bem-sucedidos, mas até os exemplos malsucedidos podem ser 
parcial ou totalmente entendidos em termos de sua incapacidade de realizar 
rendas de monopólio. (HARVEY, 2014b, p.191). 

 
Além da influência na esfera política e institucional, Lojkine (1979 e 1997) ressalta a 

importância da elaboração de novos padrões, valores e modos de viver e habitar na cidade, 

recriados e aperfeiçoados num ciclo contínuo para estimular a compra e o consumo 

permanente de produtos, incluindo aí o próprio ambiente construído; aspecto que, como 

veremos no terceiro capítulo, colabora para a negociação do preço de monopólio e para a 

manipulação dos preços dos terrenos e imóveis. Tais características diferenciam a produção 

da cidade medieval da cidade capitalista, planejada pela lógica mercantilista: 

 
A aglomeração de meios de produção e de troca (banco e comércio) não é 
característica específica da cidade capitalista na medida em que o burgo 
medieval já reunia – em escala mais restrita, é claro – atividades produtivas 
e mercantis. O que, a nossa ver, vai caracterizar duplamente a cidade 
capitalista é, de um lado, a crescente concentração dos “meios de consumo 
coletivo” que vão criar pouco a pouco um modo de vida, novas necessidades 
sociais – chegou-se a falar de uma “civilização urbana” -; de outro, o modo 
de aglomeração específica do conjunto dos meios de reprodução (do capital 
e da força de trabalho) que se vai tornar, por si mesmo, condição sempre 
mais determinante do desenvolvimento econômico. (LOJKINE, 1997, p.145). 

 
Frente as crises cíclicas de uma economia baseada nos princípios do livre mercado, 

dentre elas a superacumulação da produção industrial e o esgotamento dos mercados 

consumidores, a cidade possibilitou uma nova frente à expansão e, consequentemente, da 

continuidade das relações de produção capitalista: 

 
A terra e mais ainda o espaço inteiro se vendem por parcelas. A 
permutabilidade tem uma importância crescente na transformação das 
cidades; mesmo a arquitetura depende dela: a forma dos edifícios provém 
dos loteamentos e da compra da terra fragmentada em retângulos de 
pequenas dimensões. O setor imobiliário se torna tardiamente, mas de 
maneira cada vez mais nítida, um setor subordinado ao grande capitalismo, 
ocupado por suas empresas (industriais, comerciais, bancárias), com uma 
rentabilidade cuidadosamente organizada sob a cobertura da organização do 
território. O processo que subordina as forças produtivas ao capitalismo se 
reproduz aqui, visando à subordinação do espaço que entra no mercado para 
o investimento dos capitais, isto é, simultaneamente o lucro e a reprodução 
das relações de produção capitalistas. Os lucros são imensos e a lei 
(tendencial) de queda da taxa de lucro médio é muito eficazmente bloqueada. 
(LEFEBVRE, 1999, p.164). 
 

Para a cidade constituir-se com uma verdadeira “máquina de crescimento”, garantindo, 

portanto, a acumulação do capital, torna-se necessário o monopólio da terra, o controle 

político ou a influência sobre o Estado, a exploração da força de trabalho e a elaboração e 

manipulação de valores de uso condizentes com a mercantilização do espaço. 
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1.3 AS TRANSFORMAÇÕES NOS CENTROS METROPOLITANOS SOB O PARADIGMA 

(NEO) LIBERAL 

 

A década de 1970 foi marcada por profundas mudanças na dinâmica econômica 

internacional, notabilizando-se como momento histórico de ascensão das políticas neoliberais 

ou do processo de “neoliberalização”, repercutindo diretamente na produção das cidades. 

Entre as diversas pesquisas e reflexões desenvolvidas sobre o tema, destacam-se os 

trabalhos de Harvey (2005, 2013a e 2008), Ornelas (2004), March (2013), Janoschka (2011 e 

2014), Hidalgo (2014), Cuenya e Corral (2011), Sosa (2010), Brenner, Peck e Theodore 

(2009), contribuindo à compreensão das complexas relações entre neoliberalismo, 

urbanização, planejamento urbano e Estado; além de fornecerem aporte teórico à análise 

crítica sobre a produção do espaço e organização da cidade sob os princípios da economia 

de livre mercado: a alternância no paradigma de governança das cidades, a perpetuação de 

interesses privados na gestão urbana, os impactos e contradições nos planos de 

“revitalização” e “renovações” nos grandes centros, bem como a articulação de estratégias 

ideológicas para legitimar uma produção da cidade voltada à acumulação de capital. 

De acordo com Harvey (2013a), o neoliberalismo caracteriza-se como um pensamento 

político e econômico alicerçado na defesa do livre mercado, plena liberdade empresarial e 

oposição à intervenção estatal na dinâmica do mercado. Sob essa perspectiva e princípios, a 

liberdade, o estímulo à capacidade empreendedora e o monopólio da terra (propriedade 

privada) são justificadas como intrínsecos ao desenvolvimento do bem-estar do homem na 

sociedade: 

 
O neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-
econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser mais bem 
promovido liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras 
individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos 
direitos a propriedade privada, livres mercados e livre comércio. (HARVEY, 
2013a, p.12). 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, predominou, em boa parte do mundo, o chamado 

“liberalismo embutido”, compreendido como uma forma de organização política e econômica 

caracterizada pela ação interventora do Estado nos processos de desenvolvimento do 

mercado e em diversas atividades, sejam industriais, coorporativas ou práticas 

empreendedoras, bem como na promoção de políticas de bem-estar à população, como 

saúde, educação, habitação entre outras. (HARVEY, 2013a, p.20). Em fins da década de 60, 

surgiram indicativos de uma grave crise de acumulação de proporções internacionais: 

 
Perto do final dos anos 1960, o liberalismo embutido começou a ruir, 
internacionalmente e no nível das econômicas domésticas. Os sinais de uma 
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grave crise de acumulação eram em toda parte aparentes. O desemprego e 
a inflação se ampliavam em toda parte, desencadeando uma fase global de 
“estagflação” que duraria boa parte dos anos 1970. Surgiram crises fiscais de 
vários Estados, enquanto as receitas de impostos caíam acentuadamente e 
os gastos sociais disparavam. As políticas keynesianas já não funcionavam. 
(...) O liberalismo embutido que gerara taxas de crescimento pelos menos nos 
países capitalistas avançados depois de 1945 estava claramente esgotado e 
deixava de funcionar. A superação da crise requeria alguma alternativa. 
(HARVEY, 2013a, p. 22). 

 

A escalada das ideias neoliberais, em fins da década de 1970, em diversos países, foi 

apontada como uma “resposta política estratégica” ao contexto econômico, marcado pela 

crise de acumulação, declínio da indústria e impasse do modelo de Estado do bem-estar 

social: 

 
La ideología neoliberal se sustenta en la creencia de que los mercados 
abiertos, competitivos y ‘no regulados’, que no se encuentran sometidos a 
injerencias estatales ni a las acciones de colectivos sociales, representan el 
mecanismo óptimo para el desarrollo socioeconómico. 
El neoliberalismo adquirió relevancia por primera vez a fines de la década de 
los setenta, al surgir como una respuesta política estratégica a dos 
fenómenos: la decreciente rentabilidad de las industrias de producción 
masiva y la crisis del Estado de Bienestar keynesiano. Para los Estados 
nacionales y locales del mundo industrializado más antiguo, estos dos 
procesos significaron el desplome de los regímenes de acumulación y de los 
sistemas de gobernanza vigentes. La reacción del mundo industrializado, 
aunque vacilante al comienzo, fue comenzar a desmontar los componentes 
institucionales básicos de los acuerdos de posguerra, para poner en marcha 
un conjunto de políticas orientadas a fortalecer la disciplina del mercado y la 
competencia. Al mismo tiempo, en todos los sectores de la sociedad se 
transformaba los bienes y servicios en commodities, esto es, en mercaderías 
transables. (BRENNER, PECK e THEODORE, 2009, p.02). 

 

A proposta neoliberal representou uma alternativa à “reorganização” capitalista frente à 

crise de acumulação que ameaçava as bases econômicas e políticas em diversos países: 

 
Podemos, portanto, interpretar a neoliberalização seja como um projeto 
utópico de realizar um plano teórico de reorganização do capitalismo 
internacional ou como um projeto político de reestruturação das condições da 
acumulação do capital e de restauração do poder das elites econômicas. 
(HARVEY, 2013a, p.27). 

 

Entre as políticas mais comumente relacionadas à restruturação destacam-se: fim da 

regulamentação do controle do Estado sobre as indústrias, adoção de políticas contra o 

trabalho legalmente organizado, redução dos impostos na esfera coorporativa, privatização 

dos serviços públicos, desmantelamento dos programas de bem-estar social, incentivos à 

circulação do capital internacional e a concorrência econômica entre localidades. (BRENNER, 

PECK e THEODORE, 2009, p. 02). Paralelo à implantação das medidas liberalizantes, 

articulou-se a propaganda ideológica que, através dos meios de comunicação de massa, 
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buscou afirmar supostos benefícios e vantagens à sociedade, como geração de empregos, 

crescimento comercial e econômico local.  

Contraponto à crença dos defensores das políticas neoliberais, que ressaltam as 

possibilidades de desenvolvimento e crescimento social, Polanyi (2000) adverte sobre os 

riscos da economia de mercado autoregulável: 

 
Permitir que o mecanismo de mercado seja o único dirigente do destino dos 
seres humanos e do seu ambiente natural, e até mesmo o árbitro da 
quantidade e do uso do poder de compra, resultaria no desmoronamento da 
sociedade. Esta suposta mercadoria, "a força de trabalho", não pode ser 
impelida, usada indiscriminadamente, ou até mesmo não-utilizada, sem 
afetar também o indivíduo humano que acontece ser o portador dessa 
mercadoria peculiar. Ao dispor da força de trabalho de um homem, o sistema 
disporia também, incidentalmente, da entidade física, psicológica e moral do 
"homem" ligado a essa etiqueta. Despojados da cobertura protetora das 
instituições culturais, os seres humanos sucumbiriam sob os efeitos do 
abandono social; morreriam vítimas de um agudo transtorno social... A 
natureza seria reduzida a seus elementos mínimos, conspurcadas as 
paisagens e os arredores, poluídos os rios, a segurança militar ameaçada e 
destruído o poder de produzir alimentos e matérias-primas. (POLANYI, 2000, 
p.94). 

 

Harvey (2013a, p.11) define o período de 1978 a 1980 como “ponto de ruptura 

revolucionário na história social e econômica do mundo”, em razão de países 

significativamente influentes na escala mundial, como China, sob o governo de Deng Xiaoping 

(1978); Estados Unidos, com a vitória de Ronald Reagan (1981-1989) à presidência em 1980; 

e Inglaterra, especificamente a partir de 1978, com a eleição da primeira-ministra Margaret 

Thatcher; adotarem medidas políticas de liberalização, com vistas à revitalização do 

desenvolvimento do mercado e do comércio. Posteriormente, outros países, como Alemanha, 

Itália, França, Países Baixos, Canadá e Nova Zelândia “también se implementaron políticas 

neoliberales, aunque con variantes más moderadas y discretas”. (BRENNER, PECK e 

THEODORE, 2009, p.02). 

Apesar dos programas políticos neoliberais apresentarem características comuns ou 

algumas semelhanças entre si, estudos e pesquisas acentuam a diversidade existente entre 

o pensamento conceitual e a prática, bem como variações e adaptações realizadas pelas 

instituições e governos.  Dessa forma, torna-se complexo apontar a existência de um “modelo” 

ou padrão de “Estado neoliberal”, visto que as práticas e medidas adotadas, bem com os 

impactos, apresentam particularidades conforme a realidade, o contexto político, econômico 

e social de cada país: 

 
O caráter geral do Estado na era da neoliberalização é de difícil descrição por 
duas razões específicas. Em primeiro lugar, tornam-se rapidamente 
evidentes desvios do modelo da teoria neoliberal, não se podendo atribuir 
todos eles às contradições internas... Em segundo lugar, a dinâmica evolutiva 
da neoliberalização tem agido de modo a forçar adaptações que variam muito 
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de lugar para lugar e de época para época. Toda tentativa de extrair alguma 
configuração geral de um Estado neoliberal típico a partir dessa geografia 
histórica instável e volátil parece ser uma tarefa insana. (HARVEY, 2013a, p. 
80). 

 

A partir desta complexidade de relações, a análise sobre os impactos do novo 

paradigma econômico sobre as cidades deve considerar as diferenças existentes entre o 

campo ideológico, as práticas políticas, as instituições envolvidas e as contradições locais ou 

regionais: 

 

... para comprender de manera adecuada los procesos contemporáneos de 
neoliberalización se requiere no solo captar sus fundamentos político-
ideológicos, sino también — e igualmente importante— examinar 
sistemáticamente sus diferentes formas institucionales, las direcciones en 
que se desarrolla, sus diversos efectos sociopolíticos y sus múltiples 
contradicciones. Porque mientras la ideología del neoliberalismo descansa en 
la deferencia hacia un ‘mercado’ singular, ahistórico y singularmente eficiente, 
la infinitamente más turbia realidad es que los programas de neoliberalización 
realmente existentes —dados sus rasgos genéricos, semejanzas e 
interconexiones estructurales— siempre están insertos en un contexto y son 
mediados políticamente. Todo análisis de la neoliberalización se enfrenta, 
entonces, a este necesario hibridismo, porque no solo es difícil, sino quizá 
analítica y políticamente inadecuado, visualizar el neoliberalismo como un 
modelo abstracto, un sistema, ya sea acabado o en formación. (BRENNER, 
PECK e THEODORE, 2009, p.04). 

 

Em relação ao processo histórico e inicial da experiência neoliberal, o Chile destacou-

se como o primeiro país a colocar em prática os preceitos da economia de livre mercado. Sob 

a ditatura de Augusto Pinochet, ascendeu ao governo um grupo de economistas adeptos do 

pensamento neoliberal de Milton Friedman (1912 - 2006), então Professor da University of 

Chicago. (HARVEY, 2013a). Esse grupo, denominado também como “the Chicago boys”, 

promoveu profundas e inéditas modificações na econômica chilena: 

 
Trabalhando em parceria com o FMI, reestruturaram a economia de acordo 
com suas teorias. Reverteram as nacionalizações e privatizaram os ativos 
públicos, liberaram os recursos naturais (pesca, extração de madeira etc.) à 
exploração privada e não regulada (em muitos casos reprimindo brutalmente 
as reivindicações das populações indígenas), privatizaram a seguridade 
social e facilitaram os investimentos estrangeiros diretos e o comércio mais 
livre. O direito de companhias estrangeiras repatriarem lucros de suas 
operações chilenas foi garantido. O crescimento liderado pelas exportações 
passou a prevalecer sobre a substituição de importações. O único setor 
reservado ao Estado foi o recurso-chave, o cobre (mais ou menos como o 
petróleo no Iraque). Isso veio a ser crucial para a viabilidade orçamentária do 
Estado, já que as receitas do cobre fluíam exclusivamente para seus cofres. 
(HARVEY, 2013, p. 18). 

 

O programa realizado no Chile, entre 1975 a 1982, foi apontado como contraditório e de 

êxito momentâneo em termos de promoção do crescimento econômico, bem como de 
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“aplicação muito mais pragmática e menos dirigida ideologicamente” (HARVEY, 2013a, p.18); 

contudo, a experiência ocorrida na América do Sul “ofereceu úteis dados para suportar a 

subsequente adoção do neoliberalismo na Grã-Bretanha (sob Thatcher) e nos Estados Unidos 

(sob Reagan) nos anos 1980” (ibidem, p.18). 

Posteriormente à fase considerada como “pioneira” das administrações Pinochet, 

Reagan e Thatcher, o período final da década de 80, marcado pela queda do Muro de Berlim, 

despontou como uma nova etapa e momento histórico, caracterizados pela ampliação e 

hegemonia neoliberal a nível global: 

 
Esa transformación del ideal del estado jerárquico a un estado moderador y 
protector de las fuerzas del mercado se acentúa mundialmente a partir de la 
caída del muro de Berlín y conlleva la de-regulación y privatización de algunas 
de las tareas estatales ejercidas, siguiendo un ideal de ‘estado mínimo’. A 
pesar de que las diferencias entre el neoliberalismo en estado puro y sus 
aplicaciones reales son marcadas, el concepto ha permeado con fuerza en la 
vida pública y las políticas públicas, conformando transformaciones y 
reestructuraciones institucionales dominadas por las fuerzas del mercado. 
(JANOSCHKA, 2011, p.119). 

 

As mudanças no paradigma econômico, com o abandono dos ideais até então 

alicerçados nos preceitos do keynesianismo e a adoção de políticas voltados à promoção do 

livre mercado, provocaram alterações na organização espacial e no planejamento urbano das 

metrópoles:  

Si nos aproximamos a la esfera urbana y la ciudad como una de las 
expresiones del capitalismo contemporáneo que es tanto material como 
socialmente construido, podemos constatar que la proliferación de las 
políticas neoliberales ha alterado profundamente como las ciudades son 
imaginadas, percibidas, apropiadas así como simbólica y materialmente 
transformadas por los diferentes actores sociales, políticos y económicos. 
Una comprobación implícita a la mayor parte de los estudios referidos a la 
evolución de la ideología neoliberal desde las postrimerías del siglo pasado 
es que tanto la ciudad como el urbanismo neoliberal tuvieron sus inicios en 
los experimentos políticos desarrollados en Chile. (HIDALGO e 
JANOSHCHKA, 2014, p.10). 
 

A ideologia neoliberal opõe-se às interferências e ao controle institucional sobre o 

mercado, mas, o Estado continua a desempenhar importante papel para o desenvolvimento 

das práticas pautadas nos princípios econômicos do livre comércio. Através do Estado são 

garantidas a integridade da moeda, a propriedade privada, a estabilidade através da 

segurança militar, o monopólio dos bens naturais, dos recursos e meios de produção, bem 

como a implementação de políticas de criação e expansão de novos mercados: 

  

O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada 
a essas práticas; o Estado tem de garantir, por exemplo, a qualidade e a 
integridade do dinheiro. Deve também estabelecer as estruturas e funções 
militares, de defesa, da polícia e legais requeridas para garantir direitos de 
propriedade individuais e para assegurar, se necessário pela força, o 
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funcionamento apropriado dos mercados. Além disso, se não existirem 
mercados (em áreas como a terra, a água, a instrução, o cuidado de saúde, 
a segurança social ou a poluição ambiental), estes devem ser criados, se 
necessário pela ação do Estado. Mas o Estado não deve se aventurar para 
além dessas tarefas. As intervenções do Estado nos mercados (uma vez 
criados) devem ser mantidas num nível mínimo, porque, de acordo com a 
teoria, o Estado possivelmente não possui informações suficientes para 
entender devidamente os sinais do mercado (preços) e porque poderosos 
grupos de interesse vão inevitavelmente distorcer e viciar as intervenções do 
Estado (particularmente nas democracias) em seu próprio benefício. 
(HARVEY, 2013a, p.12). 

 

Nesse contexto, ganha ênfase os estímulos voltados à cooperação entre instituições 

estatais e grupos privados para promover ou desenvolver projetos em diversos setores, 

intervenções espaciais, ampliar ou aprimorar a qualidade de determinados serviços entre 

outros. Mudanças significativas ocorreram na governança urbana dos países capitalistas e 

com uma economia já consolidada, notabilizando-se o fortalecimento do empreendedorismo, 

a qual, rapidamente, tornou-se referência para a gestão de diversos centros metropolitanos. 

Harvey (2005, p. 167) destaca que “a abordagem administrativa, tão característica da década 

de 1960, deu lugar a formas de ação iniciadoras e empreendedoras nas décadas de 1970 e 

1980”. Em relação à mudança de paradigma na esfera da governança: 

 
Há uma concordância geral de que a mudança tem a ver com as dificuldades 
enfrentadas pelas economias capitalistas a partir da recessão de 1973. A 
desindustrialização, o desemprego disseminado e aparentemente 
"estrutural", a austeridades fiscal aos níveis tanto nacional quanto local, tudo 
isso ligado a uma tendência ascendente do neoconservadorismo e a um 
apelo muito mais fortes à racionalização do mercado e da privatização, 
representam o pano de fundo para entender por que tantos governos 
urbanos, muitas vezes de crenças políticas diversas e dotadas de poderes 
legais e políticos diferentes, adotaram todos uma direção parecida. A maior 
ênfase na ação local para enfrentar esses males também parece ter algo a 
ver com a capacidade declinante do Estado-Nação de controlar os fluxos 
financeiros das empresas multinacionais, de modo que o investimento 
assume cada vez mais a forma de negociação entre o capital financeiro 
internacional e os poderes locais (que fazem o possível para maximizar a 
atratividade do local como chamariz para o desenvolvimento capitalista). 
(HARVEY, 2005, p. 168). 

 

A afirmação do empreendedorismo na gestão urbana envolveu a progressiva 
aproximação entre Estado e setores privados: 

 
... o novo empreendedorismo tem, como elemento principal, a noção de 
"parceria público-privada", em que a iniciativa tradicional local se integra com 
o uso dos poderes governamentais locais, buscando e atraindo fontes 
externas de financiamento, e novos investimentos diretos ou novas fontes de 
emprego. (HARVEY, 2005, p.172). 

 

Para os interesses privados, essa forma de parceria representou uma articulação 

especificamente vantajosa. Além do apoio e subsídio do poder público, o Estado, em nome 
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do “progresso” econômico, seja de uma cidade, região ou país, passa a assumir os riscos 

presentes em uma economia de mercado marcada pela acirrada competição internacional; 

significando que determinados investimentos, principalmente aqueles cujo retorno financeiro 

exigem períodos de médio a longo prazo, podem, repentinamente, tornarem-se vulneráveis 

às crises econômicas locais ou globais: 

 
...a atividade da parceria público-privada é empreendedora, pois na execução 
e no projeto, é especulativa, e, portanto, sujeita a todos os obstáculos e riscos 
associados ao desenvolvimento especulativo, ao contrário do 
desenvolvimento racionalmente planejado e coordenado. Em muitos casos, 
isso significou que o setor público assumiu o risco, e o setor privado ficou com 
os benefícios, ainda que haja exemplos onde isso não ocorreu... essa 
característica de assunção de risco pelo setor público local (em vez do 
nacional ou federal) que diferencia a fase atual de empreendedorismo urbano 
das fases mais antigas de iniciativa cívica, na qual o capital privado parecia, 
geralmente, muito menos avesso ao risco. (HARVEY, 2005, p.173). 

 

Em contrapartida, percebe-se que o Estado reduz sua atuação em relação às políticas 

e compromissos sociais até então sob sua responsabilidade, como habitação popular, saúde, 

educação, geração de empregos, programas de inclusão social, saneamento entre outros, 

passando a priorizar a promoção das condições gerais, isto é, infraestrutura e incentivos ao 

desenvolvimento de empresas e empreendimentos privados: 

 
De esta manera, los gobiernos deben actuar exclusivamente en favor del 
territorio que gobiernan, por lo que su responsabilidad se limita a crear la 
infraestructura que permita abatir los costos generales de producción, o para 
generar el “ambiente local de negocios” que haga la diferencia de la ciudad 
que gobiernan respecto de todas aquellas que son sus competidoras en la 
atracción del capital. Por esa razón, en la “mundialización de la competencia”, 
los gobiernos mantienen su importancia en el logro del éxito competitivo de 
las empresas. 
En el modelo neoliberal, el Estado no desaparece, sino que en la cuestión 
urbana se considera su papel de una importancia creciente en tanto, y sólo 
en tanto, asuma la responsabilidad de preparar las condiciones necesarias 
para el éxito de las empresas que se asientan en su territorio, éxito al servicio 
del cual deben ponerse todos los recursos y acciones posibles, incluyendo 
“valores, cultura, estructuras económicas, instituciones e historias” 
nacionales o regionales. (ORNELAS, 2004, p.156). 

 

Apesar de alicerçado na ideia de ampliar o diálogo com a sociedade na busca de 

soluções às necessidades exigidas pela população, uma vez que o Estado procura propostas 

através da parceria com atores privados e organizados, teoricamente permitindo o 

envolvimento de diversos grupos sociais nos debates, o processo não garante uma verdadeira 

participação popular; prevalecendo o risco, por exemplo, que grupos privilegiados, dispondo 

de expressivo poder político e econômico frente ao governo e sociedade, exerçam maior 

influência nos processos decisórios relacionados aos seus interesses: 
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Todo ello apunta a un escenario en el cual surge la sospecha fundada de 
hasta qué punto se esconde bajo el modelo cooperativo de la gobernanza 
urbana solamente una estrategia política poderosa con el único fin de 
legitimar la toma de decisiones predeterminadas y pactadas con antelación 
al propio proceso cooperativo y participativo. (JANOSCHKA, 2011, p.122). 

 

Cuenya e Corral (2011) destacam, a partir do caso de Buenos Aires, a ação coordenada 

entre os setores imobiliários, da construção e do poder público para a realização de grandes 

projetos de intervenção urbana que, apresentados sob a premissa do desenvolvimento 

econômico e social, estão voltados à “captação de renda e lucros”. O processo envolve quatro 

etapas, iniciando com a divisão das áreas "desocupadas" em lotes regulamentado sob nova 

legislação urbana, a comercialização dos lotes, a construção de novas edificações e, por fim, 

a venda dos ambientes construídos; disponibilizando-os com preços diferenciados no 

mercado imobiliário e acessíveis apenas aos usuários ou investidores mais abastados: 

 
Además del principio de recomponer la imagen de la ciudad para atraer 
capitales (rasgo recurrentemente mencionado en la literatura sobre el tema), 
el eje clave y peculiar que orienta el empresarialismo en los grandes 
proyectos se ubica en el proceso de producción de esta nueva geografía 
urbana. Los grandes proyectos urbanos son una herramienta de creación y 
captación de rentas y ganancias, cuyo montaje exige una articulación entre 
actuaciones inmobiliarias, actuaciones urbanísticas y desarrollo constructivo, 
a cargo del sector público y los agentes privados. Hay un encadenamiento 
entre las siguientes cuatro operaciones: i) el fraccionamiento de grandes 
extensiones de tierras públicas desnudas o casi vacantes, ii) la 
comercialización de las parcelas resultantes bajo nuevas normas 
urbanísticas, iii) la construcción de edificios de alta gama y iv) la posterior 
venta de los inmuebles a usuarios de elevado poder adquisitivo. La naturaleza 
de estas actividades y su encadenamiento abren al sector público y a los 
agentes privados involucrados la posibilidad de capturar las plusvalías y 
ganancias que se generan, precisamente, por efecto de los cambios 
urbanísticos notables que tienen lugar en el área.  
Desde cierta óptica, la combinación de recursos públicos y capitales privados 
es considerada una estrategia empresarial innovadora a la que acude el 
sector público para financiar el desarrollo urbano en épocas de crisis 
presupuestaria. Pero también es claramente una estrategia especulativa. 
(CUENYA e CORRAL, 2011, p.29). 

 

Para Ornelas (2004), o desenvolvimento urbano neoliberal também é caracterizado pela 

acirrada competição entre os centros metropolitanos, sejam nacionais ou internacionais, os 

quais disputam os investimentos e a instalação de empreendimentos e serviços em seus 

territórios. As administrações municipais, estaduais ou regionais, por sua vez, empenham-se 

em disponibilizar infraestrutura, isenções relacionadas aos impostos ou quaisquer outros 

recursos para atrair empresas privadas: 

 

Así, cuando por gozar con las condiciones adecuadas en la ciudad deciden 
ubicarse en ellas empresas productivas capaces de triunfar en el mercado 
nacional, y mejor si el éxito ocurre en el mercado mundial, se pude decir 
entonces que esa ciudad y su gobierno también triunfan, simple y llanamente, 
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porque supieron atraer e impulsar a esas empresas. En todo caso, valores 
nacionales, cultura, estructura económica y jurídica, instituciones e historia, 
tienen, por fin, una utilidad: ponerse a disposición de las empresas para lograr 
la competitividad que las haga triunfar en la economía nacional e 
internacional. 
Esta propuesta se ha convertido en el fundamento neoliberal de la estrategia 
de desarrollo urbano, que enfatiza la competencia entre las ciudades 
nacionales o extranjeras que luchan por atraer a su territorio la inversión 
foránea y que las enfrenta a otras ciudades que luchan con la misma 
intensidad por canalizar hacia ellas esos recursos de inversión por medio de 
diferenciarse por algún factor que las haga competitivas (por ejemplo, la 
existencia de fuerza de trabajo calificada y sumisa, lo que los ideólogos 
neoliberales llaman “capital humano”), o bien, construyendo las condiciones 
generales de la producción que abaten los costos de producción de las 
empresas asentadas en su territorio. (ORNELAS, 2004, p.156). 

 

A atuação das administrações e dos governos voltam-se à busca de investimentos e 

capitais advindos da instalação de grandes empreendimentos, bem com a “para generar el 

ambiente local de negocios” de acordo com as necessidades dos grupos privados. (ibidem, 

p.156). 

Na dinâmica “inovadora” das parcerias público-privadas voltadas à realização de 

grandes planos urbanos, Puerto Madero destaca-se com verdadeiro ícone. O projeto de 

“reabilitação” teve início no final da década de 1980, envolvendo uma ampla e antiga área 

portuária de Buenos Aires. A história da região remonta ao ano de 1880, data do início de sua 

construção, sendo que as atividades portuárias e comerciais perduraram até 1930, momento 

marcado pelo declínio e posterior abandono das instalações. Em 1989 a região foi inserida no 

denominado “plano de desenvolvimento de Buenos Aires”, sendo, posteriormente, realizado 

“um concurso para a execução do plano diretor em 1992” (CASTILHO e VARGAS, 2009, 

p.43). O grande projeto de “reabilitação” das estruturas e do terreno, envolvia uma área de 

170 hectares, na qual previa-se a preservação dos 16 galpões históricos, docas e canais, bem 

como a implantação de espaços públicos, construção de novas edificações destinadas a 

escritórios, moradia, atividades culturais e diversos outros serviços. (ibidem, p.43). Com o 

objetivo de administrar e gerenciar o complexo multifuncional, foi fundada a “Corporación 

Antiguo Puerto Madero SA, concebida como una empresa urbanizadora estatal, bajo la forma 

de una sociedad anónima, que se rige por las leyes del derecho privado” (CUENYA e 

CORRAL, 2011, p.34). 

Além dos aspectos comumente relacionados ao projeto, particularmente ressaltados 

pela própria propaganda institucional, como a constituição de uma nova paisagem a Buenos 

Aires, bem como novos serviços e o espaço público disponibilizado à cidade, Puerto Madero 

destinge-se das demais grandes obras, até então realizadas, pela conotação e lógica 

nitidamente empresarial, particularmente no que se refere à gestão do solo urbano: 
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Tal vez el rasgo que más distingue a Puerto Madero (como a otros proyectos 
de su tipo) de otras grandes obras públicas del pasado es la aplicación por 
parte del sector público de una lógica empresarial especulativa, 
especialmente en el manejo del suelo urbano. 
Actuando simultáneamente como propietario del suelo y como promotor 
inmobiliario, la Corporación ha desplegado una estrategia de venta controlada 
del suelo, promoviendo y autorizando el cambio de usos, y financiando 
parcialmente la operación mediante la construcción de infraestructura y 
servicios básicos (calles, redes de agua, cloacas, electricidad y gas). La 
combinación de estos roles le ha permitido ir poniendo en valor la tierra 
desnuda y desplegar con éxito una lógica de especulación pasiva e inductiva. 
(CUENYA e CORRAL, 2011, p.37). 

 
O projeto impulsionou sobremaneira o desenvolvimento privado, onde a infraestrutura 

disponibilizada pelo Estado promoveu "la veloz valorización del suelo ante el avance de la 

urbanización del barrio" (CUENYA e CORRAL, 2011, p.38), ou seja, realizando o processo de 

capitalização da terra e a produção imobiliária de mercado. 

Além das condições gerais, o marketing e a publicidade desenvolvido pelos agentes 

imobiliários e grupos empresariais também contribuiu para a capitalização dos terrenos e 

imóveis, ressaltando-se a articulação de imagens alusivas às vantagens financeiras, a 

exclusividade e a funcionalidade dos novos espaços: 

 
La promoción inmobiliaria contribuyó de modo importante a la valorización del 
suelo en Puerto Madero, permitiendo a un conjunto de nuevos propietarios-
desarrolladores captar enteramente esos incrementos. Es interesante 
constatar de qué manera, sin llegar a concretarse las obras, el 
posicionamiento en el mercado de inmuebles proyectados a futuro funcionó 
como si los edificios ya estuvieran construidos y vendidos. En eso consiste el 
marketing estratégico en el negocio inmobiliario: lograr que un producto se 
venda por el valor de lo percibido, por “beneficios” económicos, funcionales o 
emocionales que van más allá del costo de adquisición y producción. 
Esta capacidad de “crear valor” mediante la gestión y venta de proyectos 
recayó en la figura de desarrolladores emprendedores. (CUENYA e 
CORRAL, 2011, p.41). 

 

Além dos grandes projetos urbanos para áreas “desativadas”, a exemplo de Buenos 

Aires, os planos de intervenção urbana em áreas centrais já consolidadas, comumente 

denominados como “revitalização”, “renovação” ou promovidos sob pretextos de 

“preservação” histórica, implementados em diversas cidades a partir de 1980, de modo geral, 

também caracterizaram-se pela parceria público-privada, com a disponibilização de 

infraestrutura por parte do Estado, a presença de interesses de grupos relacionados à 

produção imobiliária de mercado e pelos impactos sociais e culturais nas áreas de 

intervenção, como a segregação social e espacial. 

Janoschka (2011) refere-se aos processos de intervenções urbanas como “la 

proliferación de uma estética asséptica”, onde áreas centrais, classificadas muitas vezes 

como “decadentes” ou “estagnadas”, são completamente transformadas em espaços 

propícios ao consumo das classes média e média-alta, a exemplo da implantação de parques 
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temáticos, novas áreas de lazer, centros comerciais, shoppings centers entre outros. 

Acompanhado a “renovação” destes espaços, o poder público implementa um conjunto de 

regras e normas para disciplinar os usos e as condutas populares, em uma tentativa de 

resguardar valores condizentes com as políticas de consumo das classes mais abastadas: 

 
Este giro contradice toda idea de participación y apropiación de lugares por 
los propios habitantes. Al contrario, toda ‘diferencia’ se excluye con fervor 
para no molestar a los ‘clientes’ del espacio; incluso con derivaciones tan 
irracionales como ‘emplear’ a cantantes callejeros para re-adjudicarle 
autenticidad urbana a un espacio controlado, vigilado y políticamente vaciado. 
(JANOSCHKA, 2011, p.122). 

 

Contradizendo o discurso enunciado pelos grandes planos que alegavam a 

conservação do patrimônio histórico, bem como a promoção de novas oportunidades de 

trabalho e de melhorias na qualidade de vida da população, a tendência de converter o espaço 

público em ambiente de consumo, a exemplo dos processos ocorridos em cidades como 

Salvador, Buenos Aires, Bogotá, Cidade do México, Zacatecas, Antiga Guatemala e Santiago 

do Chile, caracterizou-se pela gradativa substituição dos valores culturais tradicionais e 

espontâneos, pela sistemática expulsão das classes populares e dos grupos sociais menos 

favorecidos que ocupavam e vivenciavam as regiões e espaços cobiçadas pelos interesses 

imobiliários e comerciais. (JANOSCHKA, 2011, p.122). 

De acordo com Sosa (2010), o revigoramento da questão e da preocupação com o 

patrimônio histórico, nas décadas de 1970 e 1980, também está relacionado com a 

necessidade de reafirmação da identidade local frente ao mundo globalizado, bem como o 

surgimento de um novo paradigma econômico que obrigou repensar o espaço urbano no 

contexto de desindustrialização e de descentralização produtiva. Neste sentido, 

 
En las ciudades contemporáneas el patrimonio histórico y cultural se 
presenta, a la vez, como recurso cultural y económico: por un lado, se 
relaciona a los procesos de construcción de la identidad y al sentimiento de 
pertenencia a una “comunidad de pares”. Por el otro, se vincula al mercado 
del turismo cultural urbano y al plusvalor de la renta inmobiliaria derivado del 
valor histórico de un territorio.  
(...)por un lado, responde a la necesidad de consolidar las identidades locales 
frente a una nueva cultura globalizada; por el otro, coincide con el tentativo 
de redefinir el uso del espacio urbano bajo un nuevo paradigma económico, 
caracterizado por la descentralización productiva y por la de-industrialización 
de las metrópolis. (SOSA, 2010, p.02). 

 

A análise de Sosa (2010) destaca que as políticas patrimoniais e os planos de 

intervenção urbana aplicados no setor histórico de Buenos Aires, como La Ordenanza de 

Preservación U24 (1979), El Congreso abierto de San Telmo (1989), Plan de Rehabilitación 

para San Telmo (1990) e El Plan de Manejo del Casco Histórico de Buenos Aires (2000), 

estavam comprometidas com interesses de grupos ligados aos setores imobiliário, da 
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construção, do turismo e também com o financeiro. Apesar das sucessivas modificações nas 

bases conceituais e nas estratégias de intervenção, as propostas desenvolvidas a partir do 

final da década de 80 continuaram incorporando, sob novos discursos, o conceito da “ciudad 

selectiva”, negligenciando questões sociais e pouco contribuindo para amenizar as 

desigualdades sociais: 

 
El Casco Histórico de Buenos Aires nace del binomio paradigmático de 
destrucción/conservación propio del modus operandi militar, a través del cual 
se intenta limitar el derecho de acceso y uso de la ciudad a determinados 
sectores sociales y políticos. No obstante el retorno a la democracia en 1983, 
esta idea de “ciudad selectiva” resulta difícil de revertir, dado que las políticas 
urbanas, lejos de implementar nuevas medidas de bienestar social, continúan 
amparando los derechos del sector privado vinculado principalmente a la 
renta inmobiliaria. 
Los planes y proyectos propuestos por la Secretaría de Planeamiento Urbano 
a finales de la década del ’80, elaborados a partir de la Normativa para la 
Preservación de las Áreas Históricas, si bien impulsan un gran avance en la 
catalogación y conservación de la edificación patrimonial, no contienen 
soluciones fehacientes para mejorar la calidad de vida ni el problema de la 
vivienda de la población del centro urbano. Al contrario, las actividades de 
renovación arquitectónica terminan por aumentar las desigualdades dentro 
de los barrios del centro y entre éstos y el resto de los barrios porteños, 
sosteniendo de esta manera la fragmentación urbana y la distribución 
inequitativa de la riqueza. (SOSA, 2010, p.13). 

 

Brenner, Peck e Theodore (2009), em análise sobre as recentes transformações 

urbanas realizadas sob o novo paradigma econômico, destacam o processo dialético presente 

nos “mecanismos de urbanización neoliberal”, caracterizando-os a partir de dois momentos 

distintos, mas interligados e dependentes: o “momento de destrucción” e o “momento de 

creación”. As duas fases corresponderiam, respectivamente, ao desmantelamento 

institucional e a criação de infraestrutura ou políticas voltada a impulsionar o crescimento 

econômico orientado pelos princípios do mercado: 

 
A fin de captar las interacciones dependientes de la trayectoria que se dan 
entre las formas institucionales existentes y los proyectos neoliberales 
emergentes, proponemos analizar el neoliberalismo realmente existente en 
referencia a dos ‘momentos’ dialécticamente entrelazados, pero 
analíticamente diferenciables: primero, la destrucción (parcial) de 
disposiciones institucionales y acuerdos políticos vigentes, mediante 
iniciativas reformadoras orientadas al mercado; y segundo, la creación 
(tendencial) de una nueva infraestructura para un crecimiento económico 
orientado al mercado, la mercantilización de bienes y servicios (su 
transformación en commodities), y una normatividad centrada en el capital. 
(BRENNER, PECK e THEODORE, 2009, p.06). 

 

Dentre os “mecanismos de urbanización neoliberal” e seus respectivos “momentos 

destructivos y creativos”, destacam-se: a “reestructuración de los mercados de viviendas 

urbanas”, com a sucessiva eliminação dos programas de habitação de interesse social e o 

estímulo à produção imobiliária de mercado; a “transformaciones del ambiente construido y 
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de las formas urbanas”, com a destruição do espaço público através da imposição de normas 

e vigilância, predominando políticas voltadas à criação de ambientes privatizados destinados 

ao consumo; a “re-regulación de la sociedad civil urbana”, com a dissolução dos direitos civis 

e a ascensão de novas estratégias de controle social; e a “re-representación de la ciudad”, 

onde o discurso sobre as “classes perigosas” e a decadência das atividades econômicas é 

sucedido pelo apelo empresarial em defesa da “revitalização” urbana. (Ibidem, p.09). 

A dinâmica neoliberal também repercute nas relações entre sociedade e meio ambiente. 

Para March (2013), a partir do século XXI, o meio ambiente foi convertido em nova 

oportunidade para negócios, impulsionado pela necessidade de expansão das atividades 

capitalistas, contornando a queda das atividades industriais e dos problemas pertinentes à 

acumulação. Além das atividades comumente relacionadas à extração de recursos naturais 

utilizados ao longo do século passado para impulsionar as indústrias e a expansão das 

cidades, o mercado passa, agora, a desenvolver e a monopolizar outras esferas relacionadas 

ao meio ambiente, como a água, materiais genéticos, serviços ambientais entre outros: 

 
Históricamente, el capitalismo ha dependido de los recursos naturales em 
tanto que materias primas para el funcionamiento y la expansión de los 
processos industriales y de urbanización. Entrado el siglo XXI, observamos 
como esferas de la naturaleza que estaban fuera del mercado son 
incorporadas en las lógicas de acumulación capitalista, principalmente a 
través del establecimiento de nuevos derechos de propiedad y de lógicas 
mercantiles. Ejemplos de esto los encontramos en la creación del mercado 
europeo de emisiones de dióxido de carbono, la creación de mercados del 
agua, la monetización de servicios ambientales o los derechos de propiedad 
sobre materiales genéticos. (MARCH, 2013, p. 139). 

 

Em relação à expansão do capital às mais diversas áreas, como cultura, instrução, meio 

ambiente, serviços entre outras, Jappe (2013) denomina este processo como uma 

“colonização interior da sociedade”, semelhante ao que ocorreu na implementação das 

políticas imperialistas na conjuntura internacional, uma saída para enfrentar o esgotamento 

dos mercados através do lançamento contínuo de novos produtos e “necessidades” de 

consumo: 

Historicamente, por muito tempo, a produção mercantil somente se deu em 
nichos; limitava-se a setores muito restritos (por exemplo, a indústria da lã). 
Todo o resto da produção obedecia a outras leis, já que era garantido pela 
produção doméstica e pela apropriação direta (escravidão, servidão). A 
difusão histórica do capitalismo foi idêntica a uma extensão progressiva da 
produção mercantil a setores sempre novos da vida. Após ter se apoderado 
de toda a indústria e da agricultura no decurso do século XIX, no século XX 
ela invadiu a reprodução cotidiana, principalmente sob forma de “serviços”. 
Quer seja a implantação da indústria agroalimentar, ou a comercialização de 
cuidados com crianças e idosos, quer seja o desenvolvimento da indústria 
cultural, ou a expansão das terapias: a necessidade bulímica do capital de 
encontrar esferas sempre novas de valorização do valor o empurra a 
“valorizar” esferas vitais que antes eram consideradas “sem valor”. Essa 
“colonização interior” da sociedade cumpriu um papel no mínimo tão 



61 
 

importante quanto o da “colonização exterior” para fazer frente à tendência 
endêmica ao esgotamento da produção de valor, por causa das ínfimas 
quantidades de valor “contidas” em cada mercadoria singular. Essa 
diminuição permanente é o resultado da tecnologia substituindo o trabalho 
vivo, única fonte de valor mercantil. (JAPPE, 2013, p. 144). 

 

A incorporação do meio ambiente à dinâmica econômica neoliberal desenvolve-se 

através de várias etapas, como a privatização da natureza, a comercialização, a 

corporificação, a “desregulación o rerregulación” e a mercantilização. (MARCH, 2013, p. 142). 

Nessa perspectiva, a políticas urbanas neoliberais estão orientadas para a realização 

da acumulação de capital, submetendo a cidade a “una reorganización de la política urbana 

según los principios y las dinámicas de la administración privada y capitalista que incluye la 

liberalización de regulaciones y la privatización de servicios urbanos básicos” (JANOSCHKA, 

2011, p.121), resultado na fragmentação, na desigualdade social, na exclusão e destruição 

do espaço público. 
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1.4 LIMITES DO PLANEJAMENTO URBANO NA CIDADE (NEO) LIBERAL 

 

Para Lefebvre (1969a, 1991, 1999, 2002 e 2008), o planejamento urbano desempenha 

papel estratégico na ordenação, controle, disciplina e direcionamento do consumo do espaço, 

ocultando, sob pretexto da ação humanista, da arte, da “neutralidade” técnica e na defesa do 

bem-estar coletivo, interesses de grupos ou de classes relacionadas à produção da cidade 

com fins mercadológicos. Como consequência, a construção da cidade é orientada para 

impulsionar o processo de acumulação de capital, interferindo ainda nas relações sociais e 

ambientais, pois, além da “naturalização” do monopólio da terra e do espaço, transforma 

usuários e habitantes em “compradores de espaço”, de habitação, lazer e infraestrutura 

urbana: 

É preciso acrescentar que o capitalismo, visando a sua própria sobrevivência, 
tomou a iniciativa nesse domínio? A estratégia vai mais longe que a simples 
venda, pedaço por pedaço, do espaço. Ela não só faz o espaço entrar na 
produção da mais-valia, ela visa uma reorganização completa da produção 
subordinada aos centros de informação e de decisão. 
O urbanismo encobre essa gigantesca operação. Ele dissimula seus 
traços fundamentais, seu sentido e finalidade. Ele oculta, sob a 
aparência positiva, humanista, tecnológica, a estratégia capitalista: o 
domínio do espaço, a luta contra a queda tendencial do lucro médio etc. 
Essa estratégia oprime o “usuário”, o “participante”, o simples “habitante”. Ele 
é reduzido não apenas à função do habitar (ao habitat como função), mas à 
função de comprador de espaço, realizando a mais-valia. O espaço torna-se 
o lugar de funções das quais a mais importante e velada é essa: formar, 
realizar, distribuir, de uma nova maneira, o sobreproduto da sociedade inteira 
(isto é, no modo de produção capitalista, a mais-valia global). (LEFEBVRE, 
2002, p.143, grifo nosso). 

 

Nas estratégias para dominar o espaço, o urbanismo implicaria na realização de “duplo 

fetichismo” (LEFEBVRE, 2002, p.146): o fetichismo da satisfação e o fetichismo do espaço. 

No primeiro caso, prevalece a crença do técnico urbanista como capaz de conhecer e 

classificar a totalidade das necessidades dos usuários enquanto consumidores, porém, 

omitindo ou não percebendo as “necessidades sociais”, pois os usuários estão inseridos em 

um contexto econômico em que são transformados em potenciais “compradores do espaço”. 

Já o fetichismo de espaço implica em uma contradição, uma vez que a produção do espaço 

está inserida em uma dinâmica voltada à acumulação de capital e não há interesse em 

enfrentar o conflito entre valores de uso e valores de troca: 

 

Enquanto representação, o urbanismo não passa de uma ideologia que se 
considera e se proclama “arte”, “técnica”, “ciência”, conforme os casos e as 
conjunturas. Essa ideologia acredita ser e se proclama clara; ela encerra o 
dissimulado, o não dito: o que ela encobre, o que contém, enquanto vontade 
tendendo para a eficácia. O urbanismo implica um duplo fetichismo. Em 
primeiro lugar, o fetichismo da satisfação. Os interessados? É preciso 
satisfazê-los, portanto, conhecer as suas necessidades e responder a elas, 
tais como são. Às vezes é preciso permitir-lhes adaptarem-se modificando 
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suas necessidades. Hipótese implícita: pode-se conhecer tais necessidades, 
que porque os interessados as declaram, quer porque os especialistas as 
estudam. Podemos classificá-las. Para cada necessidade, fornecer-se-á um 
objeto. Hipótese, de início, falsa, especialmente porque negligencia as 
necessidades sociais. Em segundo lugar, o fetichismo do espaço. O espaço 
é criação. Quem cria espaço cria o que preenche. O lugar suscita a coisa e o 
lugar certo para a coisa certa. Daí uma ambiguidade, um mal-entendido, uma 
oscilação singular. 
...O fetichismo do espaço implica contradições. Ele não resolve o conflito 
entre o uso e a troca, mesmo quando esmaga o uso e o usuário. (LEFEBVRE, 
2002, p.145). 

 

Na sociedade contemporânea, a ampliação das relações capitalistas resultou na 

formação de “novos setores de produção e, consequentemente, de exploração e de 

dominação” (LEFEBVRE, 1999, p.176). A apropriação e o desenvolvimento capitalista 

expandiram-se para diversas áreas, incluindo a produção cultural, científica, tecnológica, 

urbanização e o planejamento das cidades: 

 
Atualmente, tornando-a centro de decisão ou antes agrupando os centros de 
decisão, a cidade moderna intensifica, organizando-a, a exploração de toda 
a sociedade (não apenas da classe operária como também de outras classes 
sociais não dominantes). Isto é dizer que ela não é um lugar passivo da 
produção ou da concentração dos capitais, mas sim que o urbano 
intervém como tal na produção (nos meios de produção). (LEFEBVRE, 
1991, p.57, grifo nosso). 
 
 
Repitamos que o espaço inteiro torna-se o lugar da reprodução das relações 
de produção. 
Outrora, o ar e a água, a luz e o calor eram dons da natureza, direta ou 
indiretamente. Esses valores de uso entraram nos valores de troca; seu uso 
e seu valor de uso, com os prazeres naturais ligados ao uso, se esfumam; ao 
mesmo tempo e que eles se compram e se vendem, tornam-se rarefeitos. A 
natureza, como o espaço, com o espaço, é simultaneamente posto em 
pedaços, fragmentada, vendida por fragmentos e ocupada globalmente. É 
destruída como tal e remanejada segundo as exigências da sociedade 
neocapitalista. As exigências da recondução das relações sociais envolvem, 
assim, a venalidade generalizada da própria natureza. Em contrapartida, a 
raridade do espaço, nas zonas industrializadas e urbanizadas, contrasta com 
o vazio dos espaços interplanetários; a carestia do espaço assim ocupado e 
rarefeito é um fenômeno recente, com consequências cada vez mais graves. 
(LEFEBVRE, 2008, p.53). 

 

Reafirma-se os esclarecimentos de Marx (1985 e 1996) sobre a importância do espaço 

para a realização das relações de produção capitalista, ao mesmo tempo em que manifesta a 

incompatibilidade desta lógica com os valores humanistas e com a própria vida, à medida que 

“destrói a saúde física dos operários urbanos e perturba as trocas orgânicas entre o homem 

e a natureza” (LEFEBVRE, 1999, p.145). Nesse sentido, questiona-se não apenas o domínio 

do Estado, o poder dos grupos capitalistas e a exploração sobre homem e o meio ambiente, 

mas a instituição do monopólio do espaço (terra) como “natural” ao longo da história da cidade: 
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A posse não tem sido destituída; ela não perdeu seu lugar, nem mesmo seu 
prestígio. A pressão prática e ideológica da propriedade privada (a da terra, 
se junta à dos capitais) cega os dirigentes, os próprios intelectuais; ela 
obscurece a imaginação dos arquitetos, dos urbanistas. Essa cegueira tem 
dupla origem: as imagens vindas direta ou indiretamente da posse – as vindas 
da racionalidade empresarial (divisão técnica do trabalho). (LEFEBVRE, 
1999, p. 168). 

 

A dificuldade ou a recusa em perceber o espaço como mercadoria dentro das relações 

de produção capitalista, bem como as implicações políticas, econômicas e sociais decorrentes 

da supressão dos valores de uso e da hegemonia dos valores de troca na construção da 

habitação e da organização da metrópole, bem como a crença do planejador urbano como 

agente capaz de compreender e se relacionar com a realidade a partir de um posicionamento 

essencialmente técnico, desvinculado de ideologias ou representações políticas, é apontada 

por Lefebvre (2002) como ilusão urbanística: 

 
Eles não percebem, em primeiro lugar, que todo espaço é produto, e, em 
seguida, que esse produto não resulta do pensamento conceitual, o qual não 
é, imediatamente, força produtiva. O espaço, considerado como produto, 
resulta das relações de produção a cargo de um grupo atuante. Os urbanistas 
parecem ignorar ou desconhecer que eles próprios figuram nas relações de 
produção, que cumprem ordens. Executam quando acreditam comandar o 
espaço.  
...O desenvolvimento do mundo da mercadoria alcança o continente dos 
objetos. Esse mundo não se limita mais aos conteúdos, aos objetos no 
espaço. Ultimamente o próprio espaço é comprado e vendido. Não se 
trata mais da terra, do solo, mas do espaço social como tal, produzido 
como tal...  (LEFEBVRE, 2002, p.142, grifo nosso). 

 

A “ilusão urbanística”, caracterizada pela abordagem parcial e fragmentada sobre a 

produção do espaço, ou mesmo pela recusa em percebê-la, estaria vinculada, segundo 

Lefebvre (2002), a “ilusão filosófica” e a “ilusão estatista”. A primeira “consiste em que o 

filósofo acredita encerrar o mundo inteiro num sistema, o seu” (ibidem, p.140). Como portador 

do conhecimento, ele se distinguir-se-ia pela capacidade e práticas desenvolvidas para 

compreender a complexidade envolvendo as relações sociais. Logo, seus pareceres e 

análises sobre a sociedade permanecem com verdades inquestionáveis. 

A “ilusão estatista” refere-se à crença no Estado como instituição hábil e adequada para 

“gerir os assuntos de várias dezenas de milhões de sujeitos” (ibidem, p.140). Como 

representante dos interesses gerais da sociedade, desvinculado de intenções políticas e 

econômicas, o Estado administraria o desenvolvimento e o crescimento urbano em nome do 

bem-comum. 

A convicção inabalável na neutralidade técnica nas atividades do planejamento urbano 

encontra sua expressão máxima na figura do tecnocrata, notadamente nas grandes 

transformações urbanas implementadas em diversos países ao longo das décadas de 1960, 
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1970 e início de 1980. Para Lefebvre (1969a), o planejador urbano tecnocrata não é um 

personagem isolado ou independente do poder institucional, tampouco constitui-se como o 

único agente responsável pelas modificações no espaço urbano. O agente “tecnocrata” não 

exerce de forma espontânea e imparcial o comando da sociedade, dos setores produtivos ou 

mesmo dos grandes projetos ou das obras de intervenção na cidade; mas ele constitui-se com 

a representação dos valores e dos interesses do Estado e dos interesses de grupos: 

 

Os homens qualificados de tecnocratas passam por possuir importantes 
competências, bem como o dom da eficácia. Teriam o quase monopólio 
dessas duas coisas. Seriam ao mesmo tempo capazes de descobrir soluções 
técnicas que forneçam uma resposta aos problemas muito preciosos 
apresentados pela prática e capazes também de impor essas soluções 
(capazes de comandar). Ora, se se observar aquilo que efetivamente 
acontece, tais homens não existem.  
Aqueles chamados de “tecnocratas” e que são vistos em ação (notadamente 
no setor público da economia e da vida social) na realidade não comandam; 
dispõem apenas de um poder de decisão limitada; com efeito, engenheiros 
que se tornaram administradores executam ordens, as ordens do poder 
político que dispõe das “variáveis estratégicas”. O poder impõe aos 
tecnocratas de que dispõe as escolhas decisivas. Estes propõem soluções 
para os problemas oficialmente reconhecidos e formulados e o poder estatal 
escolhe entre elas. (LEFEBVRE, 1969a, p.15). 

 

As condições gerais, ou seja, o complexo de infraestrutura disponibilizado pelo Estado 

à cidade, formado pelos parques públicos, avenidas, sistema de transporte, áreas de lazer, 

abastecimento de água potável, sistema de esgotos, energia elétrica entre outros, 

correspondem às demandas e aos interesses de grupos dominantes vinculados à indústria da 

construção e à produção do espaço, e não apenas como resultado de um processo “criativo”, 

“inovador”, puramente técnico, onde arquitetos, urbanistas ou engenheiros seriam os únicos 

portadores ou responsáveis pelas transformações na paisagem urbanas. As ações do 

tecnocrata na busca de soluções para os chamados “problemas urbanos” e da máxima 

eficiência nos diversos setores produtivos ou de serviços, não expressariam ações imparciais 

ou desprovidas de ideologia, mas sintonizadas com o contexto caracterizado pelos valores de 

troca e pela lógica de acumulação capitalista: 

 
Entre o grande público acredita-se que os tecnocratas fazem reinar a técnica 
“pura”. (...) Esta crença muito difundida na opinião “pública” resulta de uma 
propaganda: é uma ideologia. Esta ideologia é produto mental da tecnocracia, 
sua justificação, a compreensão de sua impotência e de sua incapacidade, 
sua contribuição real à ação do poder. Os pretensos tecnocratas, segundo 
normas fixadas longe deles e por razões que nada tem a ver com a técnica, 
dispõem as cidades, os territórios, a circulação, as comunicações, o 
consumo. Acima de uma enorme incoerência desdobra-se uma ideologia da 
coerência (do sistema) que tem por base apenas uma semi-planificação 
econômica incerta de seus objetivos e de seus meios. A ideologia da 
racionalidade tecnicista oculta a não aplicação da técnica à vida prática. Sua 
pretensa racionalidade tende a coincidir com o absurdo. (LEFEBVRE, 1969a, 
p. 16). 
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A cidade organizada, sob os imperativos da circulação, está associada à racionalização 

do espaço, ao controle rigoroso e pormenorizado do solo, bem como da implantação de 

infraestruturas, tanto de acessos, serviços e demais equipamentos, necessárias à produção 

da cidade. A metrópole regida pelos princípios do mercado, que “deixar o caminho livre para 

os promotores capitalistas, desde já capazes de se ocuparem lucrativamente do setor 

imobiliário” (LEFEBVRE, 2002, p. 149), corresponde à utopia da cidade abstrata, destituída 

da participação social e política de seus habitantes: 

 

...existem hoje duas formas ou tipos de utopia. Quando se imagina uma 
cidade cibernética, construída segundo os imperativos da circulação, 
estamos lidando com uma utopia de direita, uma loucura reacionária. Quando 
se imagina um salto imediato da vida cotidiana para a festa, temos aí um mito 
da revolução, é uma utopia de esquerda. O sentido de ambas não é o mesmo. 
(LEFEBVRE, 1969a, p. 48). 

 

A utopia “reacionária” não oportuniza proposta ou perspectiva de enfrentamento em 

relação às contradições e desigualdades sociais, e, apesar da alteração em termos de 

discursos, preza pela continuidade de práticas e ideologias contrárias à apropriação livre do 

espaço pela sociedade. Em contraposição à “cidade do capital”, a utopia da “vida cotidiana 

para a festa”, isto é, da cidade regida pelos valores de uso, possibilitaria a efetiva participação 

e apropriação do espaço. Essas utopias urbanas representam formas distintas de apropriação 

do espaço, de organização social e de produção da cidade, expressando práticas opostas e 

irreconciliáveis entre si: 

 
Através das diversas tendências esboça-se uma estratégia global (isto é, um 
sistema unitário e um urbanismo já total). Uns farão entrar para a prática e 
concretizarão em ato a sociedade de consumo dirigida. Construirão não 
apenas centros comerciais como também centros de consumo privilegiados: 
a cidade renovada. Imporão, tornando-a “legível”, uma ideologia da felicidade 
através do consumo... Outros edificarão centros decisionais, que concentram 
os meios de poder: informação, formação, organização, operação. (...)Todas 
as condições se reúnem assim para que exista uma dominação perfeita, para 
uma exploração apurada das pessoas, ao mesmo tempo como produtoras, 
como consumidoras de produtos, como consumidoras de espaço. (...) 
Após considerar o problema sob essa perspectiva e através dessa “visão 
cavaleira”, convém por em evidência este ou aquele aspecto, este ou aquele 
problema. (...) No transcorrer deste percurso, encontraremos características 
já isoladas, problemas já formulados que reapareceram com uma maior 
clareza. Em particular, a oposição entre o valor de uso (a cidade e a vida 
urbana, o tempo urbano) e o valor de troca (os espaços comprados e 
vendidos, o consumo dos produtos, dos bens, dos lugares e dos 
signos) surgirá em plena luz. (LEFEBVRE, 1991, p. 25-27, grifo nosso). 

 

Para Lefebvre (1991, 1999, 2002), o processo de transformação da cidade não está 

simplesmente na ampliação ou na expansão da infraestrutura ou do planejamento urbano com 
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vistas à inclusão de novas áreas nas políticas de melhoramentos ou de investimentos estatais 

ou financeiros, mas, ao contrário, implica em uma reformulação radical sobre o próprio 

conceito de espaço e da ideia de monopólio dos meios de produção, incluindo a propriedade 

da terra, elaborada e imposta com “natural” ao longa da história da cidade. A nova concepção 

do urbano envolve o processo da “prática global” e da “reapropriação do espaço” pelo ser 

humano: 

 
A concepção do urbano visa, também, a re-apropriação, pelo ser humano, de 
suas condições no tempo, no espaço, nos objetos. Condições que lhe eram, 
e lhe são, arrancadas, para que só as reencontre mediante a compra e venda. 
Poder-ser-ia dizer que o tempo, lugar dos valores, e o espaço, meio de troca, 
podem se reencontrar numa unidade superior, o urbano? Sim, sob a condição 
de se especificar bem o que cada um já sabe: que se trata de uma u-topia, 
de um não-lugar, de um possível-impossível. Mas que confere seu sentido o 
possível, à ação. O espaço das trocas e o tempo dos valores, o espaço dos 
bens e o bem supremo, a saber, o tempo, não se articulam, e vão cada um 
numa direção, incoerência entre outros absurdos da sociedade dita industrial. 
Criar a unidade espaçotemporal é, com efeito, uma definição possível, entre 
outras, do urbano e da sociedade urbana. (LEFEBVRE, 2002, p.163). 

 

 

A ideia da “reapropriação” sugere a instituição do pleno direito à cidade, o livre acesso 

ao espaço e uma nova organização urbana pautada nos valores de uso, onde a construção 

da cidade está voltada à felicidade dos usuários e à satisfação das necessidades sociais. 

Nessa perspectiva, o Estado e o planejamento urbano tecnocrático são relegados, pois 

representam interesses de grupos dominantes e expressam a lógica do mercado: 

 
...politicamente, essa perspectiva não pode ser concebida sem autogestão 
estendida da produção e das empresas às unidades territoriais. Extensão 
difícil. O tempo “politicamente” presta-se à confusão, pois a autogestão 
generalizada implica o deperecimento do Estado e o fim do político como tal. 
Nesse sentido, a incompatibilidade entre o estatista e o urbano é radical. O 
estatista só pode impedir o urbano de tomar forma. O Estado consagra-se a 
dominar o fenômeno urbano, não par levá-lo à sua realização, mas para fazê-
lo retroceder: para as instituições que, através da troca e do mercado, 
estendem à sociedade inteira os tipos de organização e de gestão advindos 
da empresa, das instituições elaboradas durante o crescimento, com primazia 
dos objetivos quantitativos (quantificáveis). Quanto ao urbano, ele só pode se 
constituir e favorecer o “habitar” invertendo a ordem estatista e a estratégica 
que organiza globalmente o espaço, de maneira coercitiva e 
homogeneizante, absorvendo, por conseguinte, os níveis subordinados, o 
urbano e o habitar. 
Eis porque foi preciso denunciar o urbanismo ao mesmo tempo como 
máscara e como instrumento: máscara do Estado e da ação política, 
instrumento dos interesses dissimulados numa estratégia e numa sócio-
lógica. O urbanismo não procura modelar o espaço com uma obra de arte. 
Nem segundo razões técnicas, como pretende. O que o urbanismo elabora é 
um espaço político. (LEFEBVRE, 2002, p.163). 
 

Contrapondo aos espaços planejados, controlados e destituídos de laços sociais, 

espontâneos e naturais, produzidos pelos interesses imobiliários de mercado, Lefebvre (2002) 
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propõe resgatar a essência do urbano, apresentando-o como indispensável à emancipação 

humana: 

 
O urbano poderia, portanto, ser definido como lugar da expressão dos 
conflitos, invertendo a separação dos lugares onde a expressão desaparece, 
onde reina o silêncio, onde se estabelecem os signos da separação. O urbano 
também deveria ser definido como lugar do desejo, onde o desejo emerge 
das necessidades, onde ele se concentra porque se reconhece...  A natureza 
(o desejo) e a cultura (as necessidades classificadas e as artificialidades 
induzidas) aí se reencontram, no curso de uma autocrítica mútua que mantém 
diálogos apaixonados. (LEFEBVRE, 2002, p.160). 

 
 

O espaço urbano representa local propício à participação, aos conflitos e discussões 

pertinentes às diversidades dos grupos sociais, constituindo-se como ambiente coletivo, 

favorecendo a sociabilidade e a experiências entre trabalhadores, operários, moradores e 

usuários da cidade. Essas possibilidades e a espontaneidade humana foram suprimidas 

quando o capital se apropriou do espaço, resultando na abstração da cidade e das relações 

sociais, “subordinando a terra ao mercado, fazendo da terra um bem comercializável, 

dependente do valor de troca e da especulação”. (LEFEBVRE, 1999, p.161). 
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CAPITULO 02 

PLANEJAMENTO URBANO E AS INTERVENÇÕES PÚBLICAS EM CURITIBA NAS 

DÉCADAS DE 1970 E 1980 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar as transformações espaciais e os 

projetos urbanos, implementados ao longo da década de 1970 até os primeiros anos de 1980, 

pautados sob o discurso e a ideia de “humanização” da cidade, os quais consolidaram Curitiba 

como “modelo” e “vanguarda” em planejamento urbano. 

O capítulo está organizado em três momentos históricos conjuntamente articulados: 

primeiro, O futuro da Metrópole em discussão; em sequência, O Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba – IPPPUC; e, por fim, O plano urbano (in) viabiliza a 

humanização da cidade. 

A primeira parte, O futuro da Metrópole em discussão, contextualiza os debates 

ocorridos na década de 1960 e centralizados em temáticas pertinentes ao desenvolvimento 

urbano de Curitiba, as limitações do Plano Agache (1943) para o referido período, a 

elaboração do plano preliminar de urbanismo para Curitiba e a realização do evento Seminário 

Curitiba de Amanhã (1965). O objetivo é destacar os interesses envolvidos nos debates sobre 

o novo plano diretor, os posicionamentos dos participantes sobre a cidade naquele momento, 

as expectativas quanto às oportunidades futuras e a influência na definição das diretrizes, 

particularmente, no que se refere ao desenvolvimento imobiliário e urbano. 

Em seguida, sob o título O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba – 

IPPPUC, será dedicada à história da formação do IPPUC, enfatizando sua importância 

enquanto instituição centralizadora das decisões e das propostas no âmbito dos projetos, bem 

como pelo detalhamento e implementação do plano diretor. 

Por fim, a terceira parte, O plano urbano (in) viabiliza a humanização da cidade, busca 

identificar, localizar e caracterizar os principais projetos desenvolvidos sob o discurso da 

“humanização da cidade” e implantados ao longo das décadas de 1970 e 1980. Objetiva-se 

também compreender a importância do imaginário da “cidade humanizada” e as implicações 

ideológicas no sentido de legitimar as intervenções frente aos interesses coletivos. A 

discussão articula-se em torno de dois questionamentos centrais: existiria um modelo de 

cidade idealizado ou como referência? O IPPUC seria parte desse projeto como instrumento 

de “humanização” ou de instrumentalização do espaço?  

Para o desenvolvimento do capítulo foram utilizadas diversas fontes: jornais de 

circulação diária, documentos da Prefeitura Municipal de Curitiba, do Governo do Estado e 

projetos desenvolvidos pelo próprio IPPUC. 



70 
 

Em relação aos jornais, sobressaem os periódicos de circulação local, Diário da Tarde, 

Gazeta do Povo e O Estado do Paraná; e também aqueles de abrangência nacional, como O 

Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, examinados, aqui, justamente por representarem 

o principal veículo de comunicação e por acompanharem as discussões sobre a cidade ao 

longo do período estudado. 

Entre os documentos pertencentes à Prefeitura Municipal de Curitiba destacam-se 

Decretos Municipais, publicações da administração pública e os cadernos denominados 

Curitiba uma experiência em planejamento urbano (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CURITIBA, 1975), publicados com o objetivo de divulgar à sociedade o que foi definido como 

a “filosofia de planejamento da cidade” (GAZETA DO POVO, 03/21/1975). Já no âmbito da 

administração estadual, destaca-se o Plano de Desenvolvimento do Paraná. (GOVERNO DO 

ESTADO DO PARANÁ, 1963). 

Em relação às fontes de pesquisa relacionadas planejamento urbano de Curitiba, 

ressalta-se a série de cadernos publicadas sob o título Memória de Curitiba Urbana (IPPUC, 

1989-1992), contendo depoimentos de técnicos envolvidos com o planejamento da capital, 

além dos planos e projetos desenvolvidos no período: Plano Diretor de Curitiba 1966 (IPPUC, 

1966), Plano de Revitalização do Setor Histórico de Curitiba (IPPUC, 1970), Plano de 

Recreação (IPPUC, 1974) e Plano Diretor do Parque do Iguaçu (IPPUC e SERETE, 1973), 

Política Habitacional de Interesse Social: Plano de Desfavelamento. (IPPUC, 1976), Plano 

Preliminar de Urbanismo de Curitiba (SERETE e WILHEIM, 1965), Estudo de viabilidade 

econômica de saneamento e urbanização dos parques Barigui e São Lourenço (SERETE, 

1972), entre outros. 

Colaboram com a análise autores de trabalhos que abordaram especificamente o tema 

do planejamento urbano de Curitiba como Faraco (2002), Dudeque (2005), Dennison de 

Oliveira (2000), Elda Rizzo de Oliveira (1994), Silva (2000), Moura (1994, 2009 e 2014), 

Firkowski (2001 e 2014), Polucha (2010), Albuquerque (2007), Pilotto (2010), Menezes (1996), 

Namur (1992) e Sanchez (1993, 1997, 2009 e 2010). 
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2.1 O FUTURO DA METRÓPOLE EM DISCUSSÃO 

 

A década de 1960 foi significativa na história do planejamento urbano da capital 

paranaense, contexto particularmente marcante em razão de acontecimentos como a 

elaboração do Plano Preliminar de Urbanismo (1965), a apresentação pública do novo plano 

no Seminário Curitiba de Amanhã (1965) e a criação do Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba – IPPUC (1965), através da Lei Ordinária n° 2660/1965. 

Na perspectiva de muitos técnicos, planejadores, autoridades municipais e estaduais, 

além da prefeitura e do próprio IPPUC, o histórico Plano Agache de 19431, apesar de seus 

avanços e contribuições à época - notabilizado pelas propostas de zoneamento, padrões 

construtivos, orientações sanitaristas e higiênicas, definição de área administrativa, industrial, 

militar, esportiva e universitária (IPPUC, 2004, p.20) - não mais correspondia, seja em termos 

conceituais e práticos, com a realidade da capital; então marcada pelo crescimento 

populacional, aumento vertiginoso do número de novas construções e das atividades 

econômicas locais, entretanto, contanto com limitada infraestrutura no que se refere ao 

saneamento, rede de abastecimento de água, transporte, indústria, habitação e lazer: 

A Capital cresce rápido, mas sem estrutura 
O processo de urbanização, um dos aspectos econômicos mais profundos 
deste século, associado ao próprio desenvolvimento do Paraná, foi o 
fenômeno de maior importância para o rápido crescimento de Curitiba. 
A deficiência, durante um longo período, da rede de energia elétrica, de 
ligações rodoviárias e de telecomunicações e a integração econômica 
insuficiente com o Norte do Estado são alguns dos motivos que explicam essa 
defasagem. 
Tornava-se imprescindível adequar a cidade à sua expansão. Era necessário 
rever o Plano Agache, que previa um desenvolvimento para Curitiba 
semelhante àquele ocorrido nas cidades europeias. 
O planejamento integrado da Capital não podia mais ser adiado. (IPPUC, 
1985, p.07). 

 
Entre os aspectos que realçavam o antagonismo e mesmo a “incompatibilidade” entre 

a parte conceitual do Plano Agache (1943) e a realidade de Curitiba de 1965, destacavam-se 

aqueles relacionados aos limites estabelecidos para a expansão e o desenvolvimento da 

própria urbe. Em 1940, época em que foi elaborado o plano, a capital apresentava população 

de 140.656 habitantes, passando, posteriormente, para 361.309 habitantes no ano de 1960. 

(IPPUC, 2009, p. 39). Segundo estudos divulgados através da imprensa no ano de 1965, 

estimava-se um crescimento significativamente acentuado para as próximas décadas, 

mencionando-se, de forma não menos alarmista, que em 1990 Curitiba "terá mais de 

2.200.000 habitantes" (DIÁRIO DA TARDE, 07/07/1965, p.08; GAZETA DO POVO, 

07/07/1965, p.04). Tal conjectura, ao prever o crescimento populacional, urbano e econômico 

                                                           
1 O plano não foi integralmente implantado. 
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em uma cidade com limitada infraestrutura e com uma legislação que inviabilizada a sua 

expansão, contribuiu, efetivamente, para que o referido plano fosse percebido como 

“inadequado” e “infuncional”: 

 
A enorme taxa de crescimento anual de Curitiba - típica de cidade latino 
americana - tornou infuncional o Plano Agache, que previa uma organização 
concêntrica, ao estilo europeu, dentro de um esquema de radiais e 
perimetrais. O Plano Agache, razoável na época em que foi elaborado... 
tornou-se inadequado, surgindo daí a necessidade de se traçarem novas 
diretrizes. (DIÁRIO DA TARDE, 07/07/1965, p.08). 

 

 Nesse sentido, Dudeque (2005, p.98) destaca que “o Plano Agache era centrípeto: 

fechava a urbe sobre si-mesma, numa área pré-determinada, e adensava os edifícios e as 

pessoas à medida que se aproximava do centro”. Enquanto a cidade estava envolvida pela 

monumental Avenida Perimetral AP-3, o núcleo central, por sua vez, considerado a área mais 

importante, apresentava seus limites precisos de expansão na Avenida Perimetral Zero 

(Figura 00), definindo, assim, uma área fixa para o crescimento da cidade: 

 
...a delimitação territorial restringia a área urbana ao interior de uma avenida 
perimetral (a AP-3)... o centro urbano era estático, restrito no interior de outra 
Avenida Perimetral Zero (AP-0), e equivalia, em termos gerais, ao que havia 
sido desde os primórdios de Curitiba... (DUDEQUE, 2005, p.100). 

 

O Plano Agache ou Plano de Urbanização de Curitiba (Figura 01 e Figura 02), 

apresentado oficialmente em 1943 e que perdurou de certa forma até início da década de 60, 

tinha como objetivo orientar o desenvolvimento urbano, o que refletia interesses em ampliar 

as possibilidades de investimentos na produção imobiliária. (SILVA, 2000, p. 62). Contudo, o 

plano demonstrara-se incapaz de mudar a tendência de concentração espacial, o 

adensamento em áreas com ruas estreitas e o deslocamento da população, notadamente a 

classe-média, para áreas distantes do centro, o que “exigia maiores investimentos em 

infraestrutura, e implicava em elevação constante dos custos de implantação de melhorias e 

de conservação do capital social existente” (SILVA, 2000, p. 125). 

O plano também apresentava dificuldades para garantir e proporcionar uma ocupação 

mais “racional” do espaço nas décadas posteriores a 1940: 

Não existia uma relação entre as políticas urbanas e a habitação que 
equilibrasse a ocupação das áreas com infraestrutura antes de expandir as 
construções para as áreas desequipadas. Os adensamentos estavam 
espalhados e entre eles se formavam muitos vazios urbanos. As reclamações 
dos moradores declaradas na imprensa, baseavam-se em dois pontos que 
denotam a especulação imobiliária. O primeiro era a falta de manutenção da 
infraestrutura nos bairros onde o valor dos imóveis era baixo e o segundo era 
a denúncia dos terrenos baldios que serviam como depósitos de lixo e abrigo 
de pessoas sem moradia. A situação da cidade em 1943, descrita pelo Plano 
de Urbanização de Curitiba, era a mesma, só que na década de 1960, a 
população tinha dobrado e os problemas continuavam recebendo tratamento 
paliativo. (SILVA, 2000, p. 135). 
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FIGURA 01 

Plano Agache (1943): destaque para o conjunto de avenidas perimetrais. 
Fontes: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 1943; 

http://curitibaemdados.ippuc.org.br/Curitiba_em_dados_Pesquisa.htm  
Dados editados pelo autor 

 

 
FIGURA 02 

Esquema do Plano das Avenidas da Cidade - Plano Agache (1943) 
Fonte: http://curitibaemdados.ippuc.org.br/Curitiba_em_dados_Pesquisa.htm  

Dados editados pelo autor 
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Estas delimitações relacionadas a um plano urbano elaborado a mais de vinte anos 

atrás, época em que o país ainda estava sob o regime político do Estado Novo, representaram 

inconvenientes ao desenvolvimento urbano no contexto da década de 1960, justamente por 

não oferecer uma perspectiva convincente ou uma alternativa para a expansão da cidade e 

para a apropriação de novos espaços de forma racional e funcional. Era como se o plano não 

mais apresentasse capacidade “adequada” em compatibilizar produção imobiliária, expansão 

urbana e infraestrutura em um contexto onde a cidade crescia rapidamente ao longo da 

década de 60 e, num futuro próximo, despontava como metrópole. Tais preocupações, 

somadas com a crescente insatisfação da parte da própria população pelos serviços públicos 

defasados, contribuíram para estimular e acirrar o clima de discussões que fervilhava na 

imprensa local a respeito dos “problemas urbanos”, os quais aludiam à falta de áreas verdes 

e espaços de lazer, ao limitado sistema de esgotos e rede de água potável, estrangulamento 

do sistema de transporte e de circulação, proliferação de loteamentos “clandestinos” entre 

outras questões: 

 
Não é possível admitir o crescimento desordenado da cidade, possibilitando, 
ainda, que os reclames da população não sejam atendidos pelos poderes 
públicos. A verdade é que, sem a disciplina de um plano urbanístico, a cidade 
sofre, até hoje, o crescimento sem os necessários requisitos de urbanismo, 
não só dos seus principais bairros, como do próprio centro da cidade. A 
ausência de disciplina do crescimento da urbe incentivou uma série de 
irregularidades, cujas consequências ainda hoje sofre a Capital paranaense: 
ruas abandonadas, pela ausência de calçamento, ou asfalto, água, 
iluminação elétrica e tantos outros reclames, além da falta de alinhamento. 
(GAZETA DO POVO, 07/07/1965, p.03). 

 

Em 1964, período marcado pelas discussões sobre o futuro da cidade, a Prefeitura 

Municipal, através do Departamento de Urbanismo e com a garantia de financiamento pela 

Companhia de Desenvolvimento do Paraná - CODEPAR, lançou concurso para propostas 

destinadas à elaboração de diretrizes de um novo plano urbano, o Plano Preliminar de 

Urbanismo da Cidade de Curitiba. Para a realização do concurso, o “Departamento de 

Urbanismo expediu cartas-convite a firmas escolhidas dentre as que prestam serviços à 

CODEPAR e outras, todas elas especializadas em planejamento" (IPPUC, 1966, p. 15), para 

o qual inscreveram-se para a seleção as seguintes empresas: Assessoria em Planejamento 

– ASPLAN, M.M.M. Roberto Arquitetos, Sociedade para Análises Gráficas e Mecanográficas 

Aplicadas aos Complexos Sociais - SAGMACS, Urbanismo e Planejamento – URPLAN, 

Sociedade Serete de Estudos e Projetos Ltda. e Jorge Wilheim Arquitetos Associados, e 

Companhia de Urbanização e Saneamento de Curitiba - URBS.  Em dezembro de 1964, a 

Comissão julgadora definiu que "das propostas apresentadas, a que mais se aproxima do 
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espírito e dos propósitos da solicitação do edital de concorrência (carta convite) é a firma 

SOCIEDADE SERETE DE ESTUDOS E PROJETOS LTDA" (IPPUC, 1966, p. 22). 

Dois meses mais tarde, em 09 de fevereiro de 1965, "foi firmado contrato entre" SERETE 

e CODEPAR, com vista a "definitiva elaboração do Plano Preliminar de Urbanismo" (IPPUC, 

1966, p.25). Em seguida iniciaram-se os trabalhos voltados à elaboração do plano, realizado 

conjuntamente entre “SERETE e o grupo de acompanhamento da Prefeitura Municipal de 

Curitiba, através de seminários quinzenais" (IPPUC, 1966, p.29). Em julho de 1965 a imprensa 

noticiava os resultados dos intensos trabalhos desenvolvidos: 

 
ENTREGUE A PREFEITURA O PLANO PRELIMINAR DE URBANISMO - 
CURITIBA ATÉ 1990 
Quatro meses de trabalho intenso, cerca de trinta profissionais, de Curitiba e 
de S. Paulo, diretamente envolvidos, 60 pranchas gráficas, 250 fotografias, 
um relatório de 400 páginas abrangendo desde a análise da situação até a 
minuta do texto de lei, tudo isso é o significado do plano preliminar urbanístico 
ora entregue 
O trabalho foi elaborado pela Sociedade Serete de Estudos e Projetos Ltda.... 
Este importante estudo foi contratado pela Codepar em decorrência de uma 
concorrência pública para a qual foram convidadas 6 (seis) equipes dentre os 
mais renomados profissionais brasileiros. Com este investimento a Codepar 
objetivava ao mesmo tempo fornecer a Capital do Paraná um instrumento 
indispensável ao planejamento de seu futuro e obter para seus investimentos 
locais uma garantia de se localizarem adequadamente. Por adequação 
entendia-se propiciar a fixação de número crescente de indústrias de molde 
a oferecer empregos, sem piorar as condições de transporte, de habitação e 
de vida em geral. (O ESTADO DE SÃO PAULO, 04/07/1965, p.27). 

 
 

O plano elaborado pela SERETE estava organizado em quatro capítulos principais, 

ricamente detalhados e documentados: Análise da Situação, Propostas do Plano Preliminar, 

Estrutura Proposta para a elaboração do Plano Diretor e, por fim, Programa de Ação. Em 

relação às novas diretrizes propostas para Curitiba, destacavam-se: 

 

crescimento linear de um centro servido por vias tangenciais de circulação 
rápida, hierarquia de vias, desenvolvimento preferencial da cidade no eixo 
nordeste-sudoeste conforme tendências históricas e espontâneas, 
policentrismo, adensamento, extensão e adequação das áreas verdes, 
caracterização de áreas de domínio de pedestres, criação de uma paisagem 
urbana própria. (SERETE, 1965). 

 

 

Dentre as propostas inovadoras, destacava-se a ideia de crescimento linear a partir de 

vias dispostas tangencialmente ao centro, a Via Estrutural Norte e a Via Estrutura Sul, 

possibilitando a expansão da cidade (Figura 03), diferenciando-se do “modelo tradicional de 

crescimento radiocêntrico” (IPPUC, 2004, p.24) proposto pelo Plano Agache de 1943. 
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FIGURA 03 
Esquema do sistema viário proposto pelo Plano Preliminar de Urbanismo (1965) 

Fonte: http://curitibaemdados.ippuc.org.br/Curitiba_em_dados_Pesquisa.htm  

 

 

As propostas foram apresentadas ao público e discutidas através do Seminário Curitiba 

de Amanhã, evento organizado pela Prefeitura Municipal ao longo do mês de julho de 1965, 

período denominado também como Mês do Urbanismo. Logo em seguida, através do Decreto 

1000/65, o prefeito também abriu inscrição para que outros planos preliminares fossem 

apresentados em algum momento do evento, tendo como objetivo promover um caráter "ainda 

mais democrático aos debates em torno da implantação de um Plano Diretor em Curitiba" 

(IPPUC, 1966, p.37); permitindo aos demais técnicos interessados, também apresentassem 

suas contribuições e pareceres ao novo plano urbano. 

De acordo com o cronograma estabelecido no regulamento do Seminário Curitiba de 

Amanhã, as sessões iniciavam-se às 20hs nas seguintes datas e locais: dia 09 no Instituto de 

Engenharia do Paraná, dia 13 na Associação Comercial do Paraná, dia 16 na Sociedade 

Operária Beneficente D. Pedro II, dia 20 na Sociedade Cultural Ahú e nos dias 23, 27 e 30 de 

julho na Reitoria da Universidade do Paraná. (IPPUC, 1966). 
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A realização de um seminário público para debater o novo plano urbano representou 

um evento sem precedentes na história de Curitiba. A imprensa, de modo geral, registrou 

elogios e comentários positivos em relação à iniciativa da prefeitura, salientando, ainda, a 

importância do evento em reunir diversos segmentos sociais, como técnicos, autoridade, 

instituições, entidades de classe e a própria população, para discutir as propostas que 

alterariam o futuro da cidade: 

 

O Plano Urbanístico da cidade, mandado elaborar pela Prefeitura, será 
motivo de vários debates por parte de várias classes, inclusive dos 
associados do Instituto de Engenharia do Paraná. Trata-se, sem dúvida de 
uma iniciativa louvável, porque proporcionará, numa fórmula democrática, o 
exame da situação urbanística da Capital, sem reexame, depois da 
implantação do Plano Agache. Assim, não só as entidades científicas, como 
as de classe, terão oportunidade de se manifestar sobre os planos que 
pretende o Governo da Capital introduzir na futura metrópole paranaense. 
Não se pode negar a importância dessa iniciativa, tendo em vista que reclama 
a cidade, pelo seu desenvolvimento, de um plano que atenda ao seu surto de 
crescimento. (GAZETA DO POVO, 07/07/1965, p.03). 

 

Na primeira sessão, dia 09 de julho, participaram as seguintes instituições: Instituto de 

Arquitetos do Brasil, Instituto de Engenharia, Escola de Engenharia, Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura, Sindicato dos Engenheiros, Sindicado da Indústria da Construção 

Civil, Associação dos Engenheiros Agrônomos, Associação dos Engenheiros Químicos, 

Associação dos Engenheiros da Rede de Viação Paraná Santa Catarina e a imprensa. A 

segunda sessão, dia 13, contou com a participação da Federação do Comércio, Associação 

Comercial do Paraná, Federação do Comércio Varejista, Federação das Indústrias e a 

imprensa. 

As sessões dos dias 16 e 20 de julho estavam voltadas, respectivamente, às sociedades 

beneficentes da Zona Sul e Norte, sindicatos dos trabalhadores e para a imprensa.  Na sessão 

do dia 23, participaram as seguintes entidades: Associação Cristã Feminina, Magistério, 

profissionais liberais, entidades desportivas e culturas, diretórios acadêmicos, clubes de 

serviço, associações cívicas e imprensa. No dia 27 participaram órgãos públicos, autarquias, 

sociedades de economia mista, empresas concessionárias de serviços públicos e imprensa.  

Por fim, a última sessão do seminário, realizada no dia 30, envolveu setores institucionais 

como Governo do Estado, Magistratura e Ministério Público, Corporações Militares, Entidades 

Religiosas e Imprensa. (IPPUC, 1966). 

Ao final do seminário, a imprensa divulgou o sucesso e a importância das conferências 

e das atividades no sentido de “esclarecer o povo” e as diversas categorias sociais, políticas 

e econômicas presentes sobre a urgência de um novo plano urbano para a capital. (GAZETA 

DO POVO, 03/08/1965, p.03). Para as autoridades participantes, bem como para parte 

considerável dos técnicos, o evento possibilitou debater “democraticamente” as propostas 
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para a cidade, demonstrando, na visão da prefeitura e dos grupos envolvidos, o apoio unânime 

aos futuros trabalhos de intervenção. 

Contudo, o Plano Preliminar de Urbanismo (1965) não deixou de receber oposição por 

parte de técnicos que participavam do evento. Um dos autores do denominado Plano 

alternativo (MONTEIRO, 1991, p.72), uma outra proposta de plano urbano elaborada à cidade 

e que também foi exposta no início do Seminário Curitiba de Amanhã, questionou, durante a 

realização do evento, as propostas da SERETE: 

 
SESSÃO DE ABERTURA 
Em obediência ao roteiro estabelecido para apresentação, divulgação e 
debates do Plano Preliminar de Urbanismo, o Instituto de Engenharia do 
Paraná serviu de palco a primeira sessão. 
Naquela oportunidade, um dos pontos mais abordados foi aquele referente à 
rigidez do Plano em exposição, surgindo, daí, debates de grande valia para a 
elaboração do Plano definitivo. 
Perguntou, na ocasião, o Dr. Onaldo Pinto de Oliveira: 
- "Todo zoneamento que ilha parte da superfície urbana cria zonas típicas, a 
cidade não é homogênea, possibilitando ainda o privilégio e a estratificação 
social; julgamos o procedimento proposto tendenciosamente anti-
democrático". (IPPUC, 1966, p. 39). 

 
Em resposta ao referido questionamento, exposto durante a sessão de abertura, um dos 

defensores da proposta da SERETE destacou que "o plano é preliminar; não é um plano 

rígido... e não nós parece que o simples fato de uma zona ter menor ou maior densidade, vai 

ter menor ou maior conforto; dependendo da maneira como ela será equipada" (IPPUC, 1966, 

p. 39). 

Sobre a diversidade de opiniões sobre as opções para o desenvolvimento urbano e as 

divergências conceituais presentes durante o evento, Monteiro (1991) relata que: 

 
Quando ocorreu a apresentação dos trabalhos no Clube de Engenharia, 
coube a nós expor em primeiro lugar. Havia uns 500 engenheiros. Em 
nenhum momento do debate houve confronto entre as ideias, o que nos foi 
gratificante. No dia seguinte foi a apresentação do plano Serete. Logo no 
início, quando se justificavam as primeiras ideias, Onaldo se levantou e fez 
severas críticas, criando uma situação muito incômoda e desgastante para a 
discussão. 
Depois desse fato, que gerou conflito, julgamos que não seria mais prudente 
acompanhar o plano alternativo na apresentação às outras entidades. Criou-
se uma situação bastante desagradável e desistimos de mostrá-lo à 
comunidade. (MONTEIRO, 1991, p.75). 

 
De acordo com outro depoimento de Onaldo Pinto de Oliveira, concedido e registrado 

décadas mais tarde no caderno Memória da Curitiba Urbana – Depoimentos 5, publicado pelo 

IPPUC em 1991, entre as várias críticas direcionadas ao Plano Serete, uma estava 

relacionada à diretriz que privilegiava o desenvolvimento urbano da região da cidade ao norte 

da BR, proposta que, na visão do arquiteto, implicava em excluir outras áreas igualmente 

importantes como o Boqueirão, um dos bairros mais populosos da capital na década de 1970: 
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O Plano Serete foi desenvolvido ocupando a porção da cidade ao Norte da 
BR esquecendo o Boqueirão da cidade real, ao qual pretendiam transformar 
em área agrícola. (OLIVEIRA, 1990, p. 50). 

 
Localizado na região mais baixa da cidade e considerada como área desvalorizada em 

razão das constantes inundações, o bairro do Boqueirão constituía, ainda na década de 70, 

opção à moradia aos grupos sociais economicamente desfavorecidos. De acordo com 

Fenianos (2000, p.21), o início de loteamento da área remonta à década de 1930. 

Ao mesmo tempo, aspectos conceituais e organizacionais relativos ao próprio Seminário 

Curitiba de Amanhã (1965) demonstram contradições e levantam questionamentos em 

relação ao que foi definido como “processo democrático”: a falta de indicativos mais precisos 

a respeito da presença popular, a tentativa de controle rigoroso sobre as questões colocadas 

em discussão e a pressão contínua de grupos empresariais. 

Em relação à participação popular nos debates e sua influência nos rumos do 

planejamento, apesar da programação estabelecer duas sessões, dias 16 e 20 de julho 

respectivamente, voltadas às sociedades beneficentes das zonas Sul e Norte e aos sindicatos 

dos trabalhadores, não há maiores detalhes sobre os participantes, as relações desses com 

os bairros, quais as populações ou as comunidades que estavam sendo representadas e 

quais as categorias de trabalhadores presentes no evento, por exemplo. Também não existem 

indicativos precisos para confirmar se, na categoria denominada “povo” ou “sociedade 

curitibana”, estariam incluídas aquelas populações residentes nas áreas classificadas pelos 

técnicos e planejadores como “irregulares”, “insalubres” ou nos inúmeros bolsões de pobreza 

presentes em diversas regiões da cidade. 

Ao mesmo tempo, o “público” presente nas sessões parece que figurou mais como 

ouvinte e espectador do que participante ativo nos debates técnicos. A forma como as 

propostas foram apresentadas à população privilegiou a linguagem técnica e pouco 

“acessível” ao “povo”, o que provavelmente contribuiu para restringir a compreensão a 

respeito das implicações do plano, dificultando o debate popular: 

 
...o prefeito Ivo Arzua achou por bem discuti-lo democrática e 
transparentemente – como se diz hoje em dia – com toda a população. Então 
ia o Plano Diretor, para ser discutido, à Barreirinha, ao centro da cidade, ao 
Ahú, ao Bacacheri. Eram discussões absolutamente surrealistas, porque 
você faz uma proposta do Plano Diretor e a leva à discussão com o povo 
do Bacacheri, ele não está entendendo nada. Mas ficou muito bonito, 
porque aí teve o apoio da população. (RISCHBIETER, 1990, p. 04, grifo 
nosso). 
 
 
Para oficializar sua intenção, o prefeito criou uma semana destinada à 
divulgação do Plano da Serete. (...) Houve, depois, uma apresentação 
comercial; dá para imaginar o que aconteceu, muitos aplausos, como se 
estivessem entendendo do assunto, de urbanismo, de matéria altamente 
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técnica e especializada; esses aplausos foram entendidos, 
convenientemente, como apoio e aprovação do plano. Discussão mesmo 
não houve e nem poderia haver. O que poderia discutir sobre urbanismo 
um comerciante, ainda que bem sucedido? ...Sob o patrocínio da 
Prefeitura, apresentaram a leigos um trabalho, essencialmente 
complexo, cheio de plantas e mapas os quais, sem saber ou poder 
discutir, mais uma vez aplaudiram a iniciativa da municipalidade; mais uma 
vez o plano era aprovado. (OLIVEIRA, 1990, p. 49, grifo nosso). 

 
 A exposição e a submissão das diretrizes aos questionamentos dos participantes ao 

longo dos debates, parece que não representou uma possibilidade de, efetivamente, interferir 

nas decisões, uma vez que o regulamento estabelecia a Mesa Diretora como “órgão de 

direção dos trabalhos, tendo poder moderador” e sendo “presidida pelo Prefeito de Curitiba” 

(IPPUC, 1966, p.34). Com essa regulamentação estratégica, “a invocação do absurdo e 

anacrônico poder moderador dava ao prefeito uma espécie de caráter inviolável, sagrada, 

garantindo-lhe a versão final mais conveniente” (DUDEQUE, 2005, p. 81). 

Apesar da prefeitura enfatizar a importância do Seminário Curitiba de Amanhã como 

momento oportuno e histórico para debater os rumos da cidade, antes mesmo da realização 

do evento, as construtoras de Curitiba já estavam debatendo o Plano Preliminar de Urbanismo 

(1965). Na assembleia geral do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do 

Paraná – Sinduscon PR, realizada no dia 07/07/1965, por exemplo, as construtoras 

debateram sobre as propostas presentes no novo plano urbano e as possíveis mudanças no 

zoneamento do uso solo, manifestando posicionamento contrário ao alargamento das ruas e 

avenidas centrais e a limitação da altura das novas edificações: 

 
Construtoras se reúnem para debater o Plano Diretor de Urbanização 
O presidente da entidade, disse ao "O ESTADO" que a reunião será de 
assinalada importância, pois, além da questão salarial, poderá delinear a 
posição da classe diante do problema do equacionamento da revolução 
urbanística de Curitiba. 
Disse ele que diversos construtores civis mostraram-se contrários à política 
de construções que a Prefeitura poderá vir a estabelecer, 
consubstancialmente no Plano Diretor elaborado pela firma paulista. As 
discordâncias derivam de várias disposições desse Plano, concentrando-se, 
particularmente, na questão da limitação da altura dos prédios, o que reputam 
como inviável e antieconômico, face ao elevado custo dos terrenos centrais. 
(O ESTADO DO PARANÁ, 07/07/1965, p.01). 

 
Nos dias subsequentes, o Sinduscon - PR novamente manifestou as preocupações da 

indústria da construção local, receosa quanto às possíveis restrições advindas do novo plano, 

defendendo que "a altura e o aproveitamento dos prédios devem ficar como está". (GAZETA 

DO POVO, 08/07/1965). O posicionamento indicava disputas e a pressão contínua exercida 

pelos grupos imobiliários, principalmente construtoras, sobre o processo de planejamento, as 

quais não se restringiram ao momento das reuniões públicas propostas pela prefeitura. 
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Outros grupos, igualmente influentes no desenvolvimento da cidade há décadas, 

também fizeram-se presentes nas discussões do Seminário Curitiba de Amanhã, 

particularmente na segunda sessão do evento, onde se destacaram como convidados a 

Associação Comercial do Paraná, Federação do Comércio, Federação do Comércio Varejista, 

Federação das Indústrias. 

Ao final do Mês do Urbanismo, a prefeitura iniciou os preparativos para a organização 

de outro evento denominado Seminário de Desenvolvimento Industrial, cuja finalidade visava 

promover o desenvolvimento do setor em Curitiba. Tais propósitos foram debatidos 

inicialmente apenas entre Prefeitura, COPEL, CODEPAR e CODESUL, “originados no 

transcurso dos debates do Seminário Curitiba de Amanhã" (GAZETA DO POVO, 31/07/1965). 

Entre as instituições convidadas estariam "representantes da Eletrocap, Cia. Força e Luz, 

Federação das Indústrias, Banco do Estado, Banco do Brasil, Urbs, Cohab, além de outras 

entidades representativas" (GAZETA DO POVO, 31/07/1965). As articulações entre Prefeitura 

Municipal, CODEPAR e CODESUL, por exemplo, também sugerem que muitas discussões 

ocorriam distantes do domínio público, sendo levadas ao conhecimento da sociedade em 

momento posterior ou quando seus promotores julgassem estrategicamente adequado. 

A limitada participação popular nos debates sobre o planejamento e as contradições 

reveladas no transcorrer do Seminário Curitiba de Amanhã, não impediu que a imprensa, nas 

décadas posteriores, continuasse a enfatizar os aspectos “democráticos” do evento. Apesar 

de considerado como o “primeiro Plano de Urbanismo autenticamente democrático do Brasil”, 

a própria visão de algumas autoridades envolvidas na época de 1965, com relação ao 

processo de discussão do novo plano urbano com os denominados “segmentos mais 

importantes da Sociedade Civil Paranaense”, sugere um prestígio usufruído por determinados 

segmentos em detrimento da totalidade social. Ou seja, dentro da categoria “sociedade civil 

paranaense” existiram grupos que, naquele momento histórico, foram considerados como 

“mais importantes” que a população geral: 

 
O Plano Preliminar de Urbanismo de Curitiba, antes de ser transformado no 
definitivo Plano Diretor de Urbanismo, de cuja preservação e execução o 
IPPUC foi encarregado, preliminarmente foi apresentado aos segmentos 
mais importantes da Sociedade Civil Paranaense, durante o “Mês do 
Urbanismo” (Dec. 10265 de 30/06/1965), para receber críticas, sugestões e 
emendas, o que transformou no primeiro Plano de Urbanismo 
autenticamente democrático do Brasil. (ARZUA, 2004 apud IPPUC, 2004, 
p.25, grifo nosso). 

 
O Seminário Curitiba de Amanhã de 1965 notabilizou-se como um momento histórico 

para Curitiba, afinal, pela primeira vez um plano urbano dessa dimensão foi exposto ao debate 

público. Contudo, as etapas de discussão com a sociedade realizado na década de 1960 

também apresentou algumas contradições: o limitado poder de participação e atuação do 
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público presente nas sessões e reuniões, os escassos indicativos sobre a presença dos 

grupos populares ou de seus representantes, bem como a falta de informações sobre suas 

respectivas expectativas ou anseios em relação ao novo plano e ao futuro da cidade. Se por 

um lado, carecem os indicativos sobre o envolvimento das camadas populares, por outro lado, 

prevalece a presença definida e conferida às entidades de classes organizadas que 

participaram do evento. 
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2.2 O INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA – IPPPUC 

 

Entre as propostas presentes no Plano Preliminar de Urbanismo de 1965, previa-se a 

constituição de um grupo para atuar na elaboração e implementação do novo plano diretor de 

Curitiba. Dessa proposta inicial e grupo, surgiria, posteriormente, o Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC. (REVISTA ESPAÇO URBANO, 2004, p.02). 

Considerando as contribuições surgidas nos debates e discussões ao longo do 

Seminário Curitiba de Amanhã, a prefeitura concebeu, a partir do Decreto no 1144, de 

31/07/1965, a Assessoria de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - APPUC, a qual 

teria como objetivo "analisar e estudar os subsídios colhidos por ocasião do Mês do 

Urbanismo" (IPPUC, 1966, p.49), bem como “sugerir e fixar normas de aplicação do Plano 

Preliminar de Urbanismo de Curitiba" (IPPUC, 1985, p.11). Quatro meses mais tarde, a 

APPUC foi suprimida, surgindo o IPPUC em dezembro do mesmo ano. 

De acordo com Ivo Arzua, a APPUC antecedeu o IPPUC por questões estratégicas, 

uma vez que a autorização da Câmara para a instituição do IPPUC demandaria maior tempo, 

o que poderia comprometer todos os esforços para a concretização do novo plano urbano 

naquele momento: 

 
Criamos, na Prefeitura, a Appuc... que antecedeu o IPPUC em um ou dois 
anos, porque este último só seria criado com uma lei. Como tínhamos pressa, 
sabíamos que o tempo era limitado para um planejamento desta envergadura 
– em geral estes projetos vão às Câmaras e ficam até dezenas de anos-, 
estávamos muito preocupados. Assim nasceu primeiro a Appuc que o prefeito 
criava por decreto, sem impedimento legal. (ARZUA, 1992, p.05). 

 
O IPPUC foi instituído a partir da Lei n° 2660/1965, em 01/12/1965. O Artigo 1º, destaca 

as seguintes funções: elaborar e encaminhar ao Executivo anteprojeto de lei, fixando o Plano 

Urbanístico de Curitiba; promover estudos e pesquisas para o planejamento integrado do 

desenvolvimento do Município; apreciar projetos de lei ou medidas administrativas que 

possam ter repercussão no desenvolvimento do Município; desenvolver nos órgãos da 

Administração Municipal o sentido de racionalização do desenvolvimento do Município em 

todos os seus aspectos; criar condições de implementação e continuidade que permitam uma 

adaptação constante dos planos setoriais ou globais às realidades dinâmicas do 

desenvolvimento Municipal; e, por fim, coordenar o planejamento local com as diretrizes do 

planejamento regional ou estadual. (CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, 1965). 

Em relação à constituição do IPPUC e as diferenças com a estrutura organizacional da 

extinta APPUC, Faraco (2002) destaca que: 

 

A proposta do Escritório Técnico constou do Plano Preliminar de Urbanismo 
e acabou por originar a APPUC. O que diferencia o IPPUC é o fato deste 
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constituir-se em órgão da administração indireta, enquanto que as demais 
propostas tratavam de órgão de administração direta. A forma autárquica do 
IPPUC não só garante autonomia administrativa e financeira, como preserva 
a vinculação direta ao gabinete do prefeito. (FARACO, 2002, p. 164). 

 

Menezes (1996) também destaca que a estrutura proposta para o IPPUC apresentava 

vantagens referentes à autonomia administrativa e financeira: 

 
Estruturado sob a forma de autárquica, ao IPPUC eram asseguradas 
autonomia administrativa e financeira, o que lhe permitia liberdade relativa de 
ação no tocante à obtenção de recursos externos e extra-orçamentários, e 
competência exclusiva para a pesquisa e o planejamento urbano, sem o 
acúmulo de funções de execução de obras e serviços urbanos, entre outros. 
(MENEZES, 1996, p. 83). 

 

Em dezembro de 1965, quando oficialmente criado o IPPUC, a atribuição de maior urgência 

conferida a essa instituição foi, sem dúvida, a elaboração do anteprojeto do plano urbanístico, 

o qual seria submetido à aprovação da Assembleia Legislativa em julho do ano seguinte. 

(MENEZES, 1996, p. 83). Faraco (2002) destaca que a elaboração do novo Plano Diretor de 

1966 implicou em algumas modificações em relação ao Plano Preliminar de Urbanismo 

elaborado pela SERETE em 1965, com a inserção de novas e importantes diretrizes, entre as 

quais, “estrutura de planejamento integrado”, preservação histórica e renovação urbana: 

 
O Plano Diretor, elaborado pelo IPPUC, compõe-se da lei que o institui e de 
dois anexos considerados parte integrante da mesma. Visava, segundo o 
texto legal, propiciar melhores condições para o desenvolvimento integrado e 
harmônico e o bem-estar social da comunidade... No anexo I, foram 
expressas as diretrizes básicas do planejamento integrado de Curitiba, a 
saber: estrutura do Planejamento Integrado; desenvolvimento preferencial da 
cidade no eixo nordeste-sudoeste; hierarquia de vias; crescimento linear do 
centro principal servido por vias tangenciais de circulação rápida; 
caracterização das áreas de uso preferencial ou exclusivo de pedestres; 
extensão e adequação de áreas verdes; criação de uma paisagem urbana 
própria; renovação urbana; preservação histórico-tradicional. 
Essas diretrizes indicam mudanças em relação às diretrizes básicas do Plano 
SERETE, entre elas a inclusão da estrutura do planejamento integrado, a 
renovação urbana, a preservação histórico-tradicional e, principalmente, a 
exclusão do adensamento e do policentrismo como diretrizes básicas. 
(FARACO, 2002, p. 136). 

 

O contexto político nacional, caracterizado pela instauração do regime militar, 

especificamente com a instituição do Ato Institucional 02, em 27 de outubro de 1965, 

contribuiu para a aprovação, na Câmara Municipal, do Plano Diretor: 

 
Em maio de 1966, quando o anteprojeto de lei que instituiu o Plano Diretor 
chegou à Câmara para aprovação, não existia mais o pluripartidarismo, o qual 
foi extinto pelo Ato Institucional no 02 – AI 2...  
Este cenário acabou por favorecer a aprovação do Plano junto à Câmara 
Municipal, pois crescia a força dos poderes executivos. O prefeito Municipal 
e o último dos governadores eleitos, Paulo Pimentel, caminhavam 
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politicamente juntos naquele período, Ivo Arzua foi, ao final de seu mandato, 
reconduzido ao cargo pelo governador. Ainda assim, em um cenário político 
desfavorável ao debate, o Plano Diretor não esteve isento de críticas nas 
diferentes comissões da Câmara Municipal que emitiram pareceres sobre 
eles. (FARACO, 2002, p. 147). 

 

Nesta perspectiva, Firkowski (2001) também ressalta que as discussões referentes ao 

Plano Diretor de 1966, ocorreram em momento histórico marcado pela política autoritária que 

refletia na própria concepção de planejamento, desconsiderando aspirações da população e 

grupos sociais menos favorecidos. Apesar das inovações conceituais em relação ao anterior 

Plano Agache, ao propor a expansão linear a partir dos eixos estruturais, conciliando 

adensamento e transporte de massa, além de compreender o planejamento urbano como 

processo contínuo (DUDEQUE, 2005), não houve interesse em efetivar a integração entre 

Curitiba e municípios vizinhos. Os pareceres críticos levantados na Câmara Municipal durante 

a etapa de votação da Lei do Plano Diretor e que ressaltavam essa falta de articulação, não 

obtiveram força política capaz de modificá-lo. (FIRKOWSKI, 2001, p. 61). 
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2.3 O PLANO URBANO (IN) VIABILIZA A POLÍTICA DE “HUMANIZAÇÃO DA CIDADE” 

 

O novo Plano Diretor de Curitiba de 1966, instituído pela Lei 2828 em 30/07/1966 

(IPPUC, 2004, p.30), definiu e orientou o planejamento urbano da capital paranaense a partir 

das seguintes diretrizes básicas: estrutura de planejamento integrado, desenvolvimento 

urbano no eixo nordeste-sudoeste, hierarquia das vias de circulação, crescimento linear do 

centro principal servido por vias tangenciais de circulação rápida, caracterização dos espaços 

de uso exclusivo para pedestres, adequação e ampliação das áreas verdes, renovação 

urbana, preservação histórico-tradicional e a constituição de uma paisagem específica para 

Curitiba. (IPPUC, 1966, p.51). 

Essas diretrizes apresentavam influências do urbanismo moderno, mas também das 

vanguardas críticas aos pressupostos dos Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna 

- CIAM. Faraco (2002, p.121) destaca que “as diretrizes urbanísticas propostas pelo Plano 

SERETE assentavam-se nos postulados preconizados pela Carta de Atenas”, fato 

manifestado nas páginas do próprio plano, o qual mencionava como objetivos gerais favorecer 

funções como habitar, trabalhar, circular e recrear. Contudo, como ressalta Faraco (2002), 

isso não significou a constituição de um plano rígido, pois o arquiteto Jorge Wilheim argumenta 

em sua obra dedicada à capital paulista, São Paulo metrópole 65, a importância em considerar 

as condições específicas de cada cidade, evitando a reprodução de modelos urbanos: 

 

O escasso urbanismo até hoje tentado pelos arquitetos brasileiros adotou 
certas teses que pareciam vitoriosas na Europa. Entre outras: separação das 
vias de pedestres e das de veículos; a divisão do organismo urbano em 
unidades de vizinhança auto-suficientes; a colocação de equipamentos para 
a cultura e recreação em áreas verdes contínuas; a construção de um “core” 
(núcleo) político-administrativo. Encontram-se aí notadamente as teses de Le 
Corbusier e da Carta de Atena. 
Estas teses devem ser conhecidas; mas não podem ser copiadas 
mecanicamente, pois por vezes são inviáveis nas nossas condições... 
(WILHEIM, 1965, p. 63). 

 

Dudeque (2005) destaca-se, ainda, o envolvimento do próprio arquiteto e prefeito Jaime 

Lerner com  membros do Team 10 2 durante seu período de estágio na França em 1960, no 

escritório de Georges Candilis, Alexis Josic e Shadrach Woods; o que possibilitou contato com 

a vanguarda urbanística vigente na Europa, pois “enquanto os arquitetos atuantes em Curitiba 

(e a maioria dos arquitetos do país) discutiam a recém-inaugurada Brasília, ele conviveu 

(ainda que como estagiário) com as críticas mais densas ao urbanismo moderno” (DUDEQUE, 

                                                           
2Grupo de arquitetos que se destacaram pelo posicionamento reflexivo em relação aos resultados do 
projeto da arquitetura e do urbanismo moderno. Especificamente sobre a atuação e atividades do Team 
10 ver: BARONE, Ana Cláudia Castilho. Team 10: arquitetura crítica. Dissertação (Mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo), FAUUSP, São Paulo, 2000. 
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2005, p.122). Tais experiências, posicionamentos e visões sobre a arquitetura e urbanismo 

influenciaram na elaboração, detalhamento e aplicação do plano para Curitiba. 

Após a institucionalização no novo Plano Diretor, teve início a etapa de detalhamento, 

trabalho realizado ao longo da década de 1960 pelo IPPUC. Mas a execução das obras 

ocorreria apenas a partir de 1971, iniciando sob a gestão do prefeito Jaime Lerner3 e se 

estendendo pelas décadas de 1970 e 1980. 

Este momento também foi caracterizado pela intensificação da urbanização do Paraná 

e pela instituição das regiões metropolitanas no país. No contexto estadual, a decadência da 

economia cafeeira, a expansão das culturas de trigo e soja, a concentração latifundiária, a 

mecanização e a modernização das atividades agrícolas, bem como as políticas voltadas ao 

desenvolvimento da industrialização, contribuíram para intensificar a urbanização: 

 
A crise do café dos anos 60 agravada pelas constantes geadas, acelerou a 
substituição da cultura do café por pastagens e/ou pela associação do trigo e 
soja, culturas modernas, capazes de propiciar ganhos ao produtor. No 
entanto, tais culturas em muitos pontos diferiam do café, para salientar os de 
maior relevância, cita-se a característica temporária da soja e do trigo, 
demandando trabalhadores em períodos específicos e em menor número, 
dada a mecanização crescente das lavouras. Igualmente, a viabilidade 
econômica dessas culturas era alcançada com o aumento da área produzida, 
o que redundou numa expressiva concentração fundiária. 
O resultado imediato dessa conjunção de fatores foi o acelerado movimento 
de expulsão de trabalhadores rurais, que passaram a se deslocar não só para 
as áreas de fronteira agrícola do país, como também para as cidades. Data 
desse período o mais expressivo crescimento das cidades paranaenses, 
sobretudo Curitiba, Londrina e Maringá. 
(...) 
Concomitante ao que ocorria no campo paranaense e mesmo como uma de 
suas consequências, surgem, por parte do governo do estado, políticas 
voltadas ao incentivo e atração de indústrias, particularmente na capital, com 
a criação da Cidade Industrial de Curitiba. 
Com isso, a fase de industrialização inaugurada nos anos 70, foi capaz 
também de promover a aceleração da urbanização... (FIRKOWSKI, 2001, 
p.48).  

 

A Região Metropolitana de Curitiba – RMC (Mapa 01) foi instituída através da Lei 

Complementar no 14, de 08 de junho de 1973, inicialmente composta por quatorze municípios: 

Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do 

Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, Mandirituba, Quatro Barras, Piraquara, São José dos 

Pinhais e Rio Branco do Sul. Posteriormente, a partir da década de 90, com o 

                                                           
3Integrante da equipe de acompanhamento do Plano Preliminar de Urbanismo em 1965, Presidente do 
IPPUC no período de 01/01/1969 a 01/01/1970. Prefeito de Curitiba em três momentos: 1971-1974 
(primeira gestão), 1979-1983 (segunda gestão municipal) e 1988-1992 (terceira gestão municipal). 
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desmembramento de vários municípios e a inclusão de novos, os limites da região 

metropolitana foram sucessivamente alterados e expandidos4. 

 

Mapa 01 
Formação da Região Metropolitana de Curitiba. 

Fonte: COMEC, 2015. 
Dados editados pelo autor 

 

Em 2 de janeiro de 1974, através da Lei Estadual n.º 6517, foi implantada a 

Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba – COMEC, que, dentre as suas diversas 

competências, destacava-se a proposta de “promover, elaborar, aprovar, fazer cumprir e 

controlar o planejamento integrado da Região”. A expectativa quanto ao papel desta 

instituição no desenvolvimento da região foi evidenciada pela imprensa, ao referir-se à 

COMEC como "uma estrutura que atendesse aos problemas comuns e as comuns aspirações 

desta área" (GAZETA DO POVO, 07/03/1973, p.03). Contudo, de acordo com Firkowski 

(2001), o planejamento elaborado para Curitiba não considerou e não demonstrou interesse 

à efetiva integração com a área metropolitana, ao menos naquele momento: 

...o crescimento populacional da Região Metropolitana ocorreu de modo 
seletivo, perverso e excludente, revelando a fragilidade ou a completa 
inexistência de inter-relações metropolitanas, se as mesmas forem 
compreendidas não apenas na perspectiva da subordinação, mas também 
na da complementariedade entre as cidades envolvidas. Quiçá, as 
manifestações mais importantes de complementariedade se davam em 
relação ao Aeroporto de Curitiba, localizado no município de São José dos 
Pinhais e do Centro Industrial de Araucária, localizado no município de 
mesmo nome. 

                                                           
4 Desde 2011 a Região Metropolitana de Curitiba é composta por 25 municípios: Adrianópolis, Agudos 
do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 
Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Dr. 
Ulysses, Itaperuçu, Fazenda Rio, Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, 
Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná. 
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Curitiba muito pouco ganhava com a integração, até porque, a essa altura 
seu processo de planejamento urbano já estava em andamento e as 
transformações urbanas haviam sido pensadas na perspectiva única e 
exclusiva da cidade e nunca considerando o contexto da Região 
Metropolitana recém institucionalizada. (FIRKOWSKI, 2001, p. 54). 

 
O descompasso entre os investimentos e obras realizados na capital e a situação de 

pobreza vigente nos municípios vizinhos e que integravam a Região Metropolitana, motivou 

frequentes comentários na imprensa local: 

 
A reinvindicação dos prefeitos da Região Metropolitana para que tenham um 
representante na Comec de forma a amenizar a situação de empobrecimento 
desses trezes municípios, em contrapartida ao intenso desenvolvimento da 
Capital, é vista como justa... (O ESTADO DO PARANÁ, 16/06/1978, p.02). 
 

Em 1950, a área correspondente aos 14 municípios que integravam a Região 

Metropolitana de Curitiba apresentava 333.138 habitantes (Tabela 01), passando para 

524.657 habitantes em 1960, 821.233 em 1970 e 1.440.626 em 1970. (IBGE; IPPUC, 2009, 

p.53). De acordo com Moura e Ultramari (1994, p.06), "a distribuição desta população entre 

os municípios da Região deu-se de forma concentrada em Curitiba e arredores imediatos". 

Ao longo da década de 1980, apesar da capital distinguir-se dos demais em razão da maior 

concentração populacional na região, "as maiores taxas geométricas de crescimento 

ocorreram em municípios limítrofes ao pólo regional" (ibidem, p.07), destacando-se Colombo, 

Piraquara, Almirante Tamandaré, Araucária e São José dos Pinhais. 

 

Tabela 01 - Região Metropolitana de Curitiba - População por Município (1950-1991) 

MUNICÍPIO 1950 1960 1970 1980 1991 

Almirante Tamandaré 8.812 10.220 15.299 34.168 66.159 

Araucária 11.524 16.553 17.117 34.799 61.889 

Balsa Nova     4.704 5.288 7.515 

Bocaiúva do Sul 20.490 18.346 10.697 12.119 7.788 

Campina Grande do Sul 4.289 7.982 7.891 9.798 19.343 

Campo Largo 26.365 32.272 34.405 54.839 72.523 

Colombo  15.696 8.719 19.258 62.881 117.767 

Contenda 6.331 8.361 7.224 7.556 8.941 

Curitiba  180.575 361.309 609.026 1.024.975 1.315.035 

Mandirituba     11.036 15.452 13.339 

Piraquara 6.910 11.578 21.253 70.640 31.346 

Quatro Barras     4.066 5.710 10.007 

Rio Branco do Sul 16.378 20.429 25.133 31.767 27.542 

São José dos Pinhais 35.768 28.888 34.124 70.634 127.455 

TOTAL RMC 333.138 524.657 821.233 1.440.626 1.886.649 

 
Fonte: IBGE; IPPUC, 2009, p.53.  

Dados editados pelo autor. 
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Em relação à ocupação da área metropolitana, Moura e Ultramari (1994, p.09) destacam 

a influência de fatores como oferta de atividades econômicas produtivas, geração e novas 

possiblidades de emprego, preço da terra e legislação urbana implementa na capital: 

 

A intensidade do processo de ocupação do espaço metropolitano deve-se a 

dois fatores, basicamente. O primeiro ligado à presença de atividades 

produtivas e geradoras de emprego, como ocorre em Araucária - segundo 

distrito industrial em importância, superado apenas pela Cidade Industrial de 

Curitiba... O segundo fator, e neste caso o mais forte, está ligado ao custo da 

terra e às restrições impostas pelo planejamento urbano que direcionaram a 

ocupação para áreas contíguas ao pólo, em territórios de outros municípios. 

Esses ofereciam disponibilidade de terra parcelada e de menor valor, aliada 

à acessibilidade ao pólo, garantindo a moradia a uma faixa de população 

economicamente ligada às atividades do secundário e terciário concentradas 

em Curitiba. Condicionados por esse fator se enquadram os municípios que 

mais cresceram na última década, quais sejam, Colombo, Almirante 

Tamandaré e Piraquara a N/NE de Curitiba, que podem ser caracterizados 

como "dormitórios". Já Campina Grande do Sul (também a NE) e Mandirituba 

(ao Sul) em fase inicial de ocupação, apontam-se como vetores-destino de 

segunda fase, ainda em curso. (MOURA e ULTRAMARI, 1994, p.09). 

 

A primeira gestão de Jaime Lerner (1971-1975) representou verdadeiro marco no 

planejamento de Curitiba, iniciando um período de intensas atividades de intervenção no 

espaço urbano com a concretização de grandes obras que definiram a paisagem e o futuro 

desenvolvimento da cidade: abertura das grandes avenidas estruturais Norte e Sul, 

implementação do Sistema Viário Básico, construção de viadutos e trincheiras5, implantação 

de grandes parques, remodelação de praças, transformação da Rua XV de Novembro em 

área exclusiva de pedestres, arborização urbana, inauguração de novo sistema de transporte 

de massa, estabelecimento da Cidade Industrial de Curitiba – CIC, revitalização do Setor 

Histórico, conversão de edificações industriais ou desativadas em espaços culturais, como o 

Centro de Criatividade (antiga fábrica de cola e beneficiamento de couro) e o Teatro Paiol 

(antigo depósito de munições). 

Na perspectiva do IPPUC, as transformações espaciais foram resultado de um processo 

técnico criativo, inovador e politicamente neutro, transformando Curitiba em uma metrópole 

“humanizada”, com qualidades funcionais e estéticas indispensáveis ao desenvolvimento 

urbano. As intervenções urbanas também formam referenciadas pela imprensa, autoridades 

e técnicos como “humanização” da cidade: 

Humanismo em bairros 
Aos poucos, juntamente com as inovações induzidas no centro que foram o 
suficiente para apontá-la com uma das cidades mais humanas do País... 
(GAZETA DO POVO, 05/09/1974, p.32). 
 

                                                           
5Passagem (via) rebaixada para veículos, eliminando cruzamentos entre vias e favorecendo a 
circulação rápida do trânsito. 
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Curitiba é modelo de cidade humana... 
É através dessas manifestações que os arquitetos e urbanistas tentam 
transformar a cidade, deixando-a com uma feição que satisfaça os que nela 
vivem. (...)"Curitiba é um exemplo disso"... "em toda a América Latina. Tem 
feições humanas. Flores, grandes calçadas e o povo pode percorrê-la 
livremente, sem o sentimento de estar sendo engolido pela cidade. É o 
modelo de urbanismo e humanização, no sentido de utilidade para o homem 
que nela habita". (GAZETA DO POVO, 08/12/1975). 
 
Curitiba festeja no dia de hoje o 284o aniversário 
Curitiba comemora hoje, o seu 284o aniversário com uma série de 
atividades... Curitiba é ainda, exemplo no Brasil, em projetos urbanísticos e 
de transporte de massa. Cidade onde a política de humanização é uma 
das metas prioritárias, o curitibano tem na Rua das Flores entre outras, um 
verdadeiro oásis, onde o automóvel perdeu a "guerra" contra o pedestre. 
Jovem apesar dos seus 284 anos, a Capital paranaense se transforma dia a 
dia, um reflexo do contínuo progresso, que se verifica em todos os setores. 
(GAZETA DO POVO, 29/03/1977, p.01, grifo nosso). 
 
HUMANIZAÇÃO 
A urbanização, o sistema viário, a área verde, a rede de ensino municipal, as 
áreas de lazer com seu Jardim Ambiental, tudo é uma cidade humana, tudo 
em Curitiba tem o homem com objetivo. O UPPUC prevê sem seu plano 
urbano, um crescimento linear do centro e expansão definida por suas 
estruturais viárias que tangenciam o centro e contornando o anel de tráfego 
lento. O gradativo domínio do pedestre no centro através dos calçadões, o 
planejamento das áreas verdes, a revitalização de setores históricos-
tradicionais, a inovação no sistema de transportes de massa, formam a 
política de renovação urbana do IPPUC, que se iniciou com a gestão de Jaime 
Lerner, continuou com Saul Raiz e voltará com mais força ainda na segunda 
gestão de Jaime Lerner, que se inicia nesta semana. (GAZETA DO POVO, 
18/03/1979). 

 

Os termos “humanização da cidade”, “cidade humana” ou “cidade humanizada” foram 

comumente empregados em Curitiba ao longo das décadas de 1960, 1970 e nos primeiros 

anos de 1980, tanto pela imprensa, autoridades e técnicos de planejamento urbano. As 

referências já aparecem no período do Seminário Curitiba de Amanhã de 1965, mas foi, sem 

dúvida, a partir de 1971 que esses termos passaram a ser aplicados com maior ênfase, 

coincidindo com a realização das grandes intervenções espaciais e com as mudanças 

implementadas na legislação urbana. Apesar de não existir uma definição específica ou uma 

conceituação exata sobre “humanização da cidade”, o termo, aplicado para o caso de Curitiba, 

estava relacionado com a idealizada de uma cidade e ao processo de transformação urbana, 

no qual previa-se o crescimento “ordenado”, disponibilizando todos os equipamentos e 

infraestruturas considerados “indispensáveis” à melhoria da qualidade de vida de seus 

moradores e usuários; conciliando questões como valorização do espaço público, lazer, 

patrimônio histórico, transporte coletivo, meio ambiente e desenvolvimento urbano; 

propiciando e inserindo novos espaços para habitação, trabalho, convivência, encontros, 

atividades culturais e integração com a natureza. 
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A idealização da metrópole “humana” corresponderia à constituição de uma cidade 

totalmente diversa à realidade e aos padrões existentes em outros centros e cujo exemplo 

mais “tenebroso” estava na avizinhada capital paulista, classificada e caracterizada pela 

expansão “sem planejamento”, na qual ressaltava-se a falta de áreas verdes e de lazer, a 

poluição, a violência, o transporte de massa ineficiente, o trânsito indisciplinado, as condições 

de mobilidade urbana reduzidas, a proliferação de loteamentos “clandestinos” desprovidos de 

saneamento e demais serviços públicos, a verticalização intensa em áreas centrais, 

comprometendo a paisagem histórica e as condições adequadas de ventilação e insolação 

das habitações; enfim, um conjunto de fatores e ocorrências que, somados, representariam 

riscos à qualidade de vida da população e ao próprio desenvolvimento da cidade. Como 

destaca Dudeque (2005, p.85), naquele momento, desejava-se que Curitiba fosse o oposto 

de São Paulo. 

No presente trabalho, os planos de “humanização” correspondem às diretrizes, 

propostas, planos e projetos urbanos desenvolvidos pelo IPPUC, pela Prefeitura Municipal e 

pelo Estado, relacionados ao novo Plano Diretor de Curitiba instituído em 1966 e que foram 

apresentados à população e concretizados a partir dessa idealização. 

O discurso pautado na “humanização” de Curitiba perpassa, com intensa vitalidade, as 

gestões municipais de Jaime Lerner (1971-1975 e 1979-1983) e de Saul Raiz (1975-1979), 

prefeitos pela Aliança Renovadora Nacional – ARENA, período em que, como será abordado 

adiante, ocorreram as maiores intervenções urbanas na história local e, sem dúvida, 

estruturaram o espaço urbano e definiram uma nova paisagem urbana da capital paranaense. 

A partir de 1983, momento marcado pela reabertura política do país, bem como pela ascensão 

das gestões municipais de Maurício Fruet (1983 a 1985)6 e Roberto Requião de Mello e Silva 

(1986 a 1988)7, caracterizados pela oposição política às administrações municipais que 

perduraram na década de 1970 e início de 1980, esse discurso foi, pouco a pouco, perdendo 

intensidade. A partir deste novo contexto, não abordado aqui em razão de exceder o recorte 

temporal proposto pelo trabalho, os discursos e as imagens concernentes às intervenções 

urbanas e a própria cidade foram sendo constantemente reelaborados, pautados em 

temáticas como “qualidade de vida”, “capital ecológica” entre outras. (SANCHEZ, 2010). 

Em março de 1975, a Prefeitura Municipal apresentou um extenso documento 

denominado Curitiba uma experiência em planejamento urbano, composto por 13 volumes, 

abrangendo questões como: Conceituação, Circulação (Sistema Integrado de Transporte, 

Terminais de trocas de Meios de Transporte, Transporte de Massa e Sistema Viário Básico), 

Comunicação Visual, Recreação (Estrutura de Animação e Plano Global), Educação, Cidade 

                                                           
6 Prefeito pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB. 
7 Prefeito pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB. 
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Industrial, Projeto Cura-Piloto, Área Metropolitana e Planejamento Consolidado. Como 

destacou a imprensa, durante a ocasião da exposição pública do documento, tal registro 

“caracteriza toda a filosofia de planejamento da cidade, o que foi executado, o que está sendo 

executado e o que há ainda por fazer” (GAZETA DO POVO, 21/03/1975). 

Cada fascículo de Curitiba uma experiência em planejamento urbano contém nas 

primeiras páginas uma breve apresentação dedicada a expor e a confrontar dois tempos 

distintos da mesma cidade, a realidade urbana anterior a década de 70 e aquela sob a égide 

do novo Plano Diretor: 

 
Até 1970, não obstante tivesse experimentado na década anterior um notável 
surto de progresso, que incluiu entre as 8 maiores cidades brasileiras, 
Curitiba seguia os caminhos de seu futuro ao sabor de circunstâncias 
fortuitas. Mas a cidade não tinha rumo definido. 
Multiplicavam-se os loteamentos clandestinos ao sabor de uma única 
lei: a da oferta e da procura. E a população aceitava, com um misto de 
orgulho e de inquietação, a perspectiva de que Curitiba seria, 
inevitavelmente, uma São Paulo em ponto menor. 
Conformado diante de uma previsão fatalista, que fazia parte da consciência 
coletiva, o habitante de Curitiba aguardava o agravamento das doenças 
urbanas mais conhecidas, como favelas, engarrafamentos de trânsito e, 
ultimamente, poluição. (...) 
A partir de 1970, contudo, alguns fatos começaram a ocorrer. Pela 
primeira vez tornou-se possível transformar as pranchetas dos urbanistas não 
em fábricas de sonhos, mas em ferramentas de trabalho. (...) 
E a cidade ganhou, pela primeira vez, uma direção definida para onde 
caminhar. “Prever para prover” é da própria essência do planejamento. 
E isso se fez em Curitiba. (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 1975a, 
p.01, grifo nosso). 

 

A realidade anterior ao ano de 1971, foi descrita como inviável ao desenvolvimento 

urbano no âmbito econômico, social e cultural. Muitos destes aspectos considerados 

“preocupantes” ou “inadequados”, já anteriormente apontados pela Sociedade Serete de 

Estudos e Projetos Ltda., quando da elaboração do Plano Preliminar de Urbanismo de Curitiba 

em 1965, foram novamente retomados e reforçados pela Prefeitura Municipal e pelo IPPUC 

durante a década de 70. 

Além da imprensa, a própria documentação do IPPUC e da Prefeitura Municipal 

enfatizavam que a proposta de “humanização da cidade” exigia soluções técnicas para 

diversos “problemas” urbanos que afligiam Curitiba. Entre os principais desafios a serem 

enfrentados destacavam-se a proliferação de loteamentos “clandestinos” e “sem controle do 

poder público” (SERETE, 1965, p. 81), a ocupação “indisciplinada” de áreas sujeitas a 

inundações, a ampliação desproporcional da frota de veículos, a indisciplina no trânsito e as 

dificuldades de circulação, o aumento da poluição, a “carência” de parques e áreas verdes 

para o lazer, a falta de atrativos turísticos, as limitações quanto aos serviços públicos como 

saneamento e drenagem, o transporte coletivo pouco funcional, a estrutura educacional 
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limitada (falta de escolas primárias e de ensino técnico destinado à industrialização), a 

poluição visual descaracterizando a identidade local. A partir desses diagnósticos, autoridades 

e planejadores argumentavam que a coesão e a escala humana da cidade estariam em risco: 

 
Destarte, apenas agora surge o perigo de Curitiba perder sua original 
coesão e escala humana, em virtude de um crescimento que possa se 
tornar mais caótico e menos orgânico. Está-se, portanto, em tempo de evitar 
prejuízos maiores, canalizando a potencialidade de seu crescimento num 
sentido favorável a uma vida urbana coesa, consciente de sua cidade, 
homogênea em seu espírito, lógica em suas linhas estruturais e flexível em 
sua forma e legislação. (SERETE, 1965, p. 131, grifo nosso). 

 

A ocupação do solo realizado nas últimas décadas mereceu atenção especial. 

Classificado ora como “inorgânico” (SERETE, 1965) ou como “indisciplinado” e 

“indiscriminado” (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 1975 e IPPUC, 1975), o 

diagnóstico apresentado pelos planejadores apontava os impactos e os aspectos negativos 

das ocupações espontâneas ao desenvolvimento da cidade e ao meio ambiente, as quais, 

por sua vez, aumentariam “substancialmente os custos de urbanização” à municipalidade e 

ao Estado. Prevalece a perspectiva de que o conhecimento e a abordagem técnica permitiriam 

detectar de forma eficiente, racional e funcional os “problemas” e as contradições urbanas, 

contudo, sem questionar as razões econômicas ou políticas que estimulavam ou obrigavam 

parte considerável da população pobre a ocupar áreas sujeitas a inundações e desprovidas 

de infraestrutura: 

...quando o processo de loteamento passou a se intensificar, desenvolveu-se 
sem qualquer diretriz ou disciplinamento, expandindo-se parcialmente em 
terrenos baixos, onde os serviços públicos são especialmente onerosos. Por 
outro lado, a ocupação indiscriminada fez com que se tornasse rarefeito o 
assentamento populacional, o que também onera substancialmente os custos 
de urbanização. (...) 
Ante o exame... uma constatação se impõe: a ausência de planejamento ou 
de um mecanismo de controle, ocasionou o comprometimento inadequado 
de muitas e variadas áreas da cidade, não apenas do ponto de vista dos 
serviços urbanos essenciais como também quanto a recreação, áreas verdes, 
circulação, saneamento e abastecimento. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CURITIBA, 1975a, p.05) 

 

Na perspectiva do IPPUC e dos técnicos envolvidos, somente o planejamento urbano 

possibilitaria reverter esse quadro, garantindo o desenvolvimento econômico da cidade, 

mantendo, ao mesmo tempo, a escala humana e a identidade local. 

Integrando o conjunto de obras realizadas e que marcaram com maior ênfase a 

“humanização” da cidade e que influenciaram no desenvolvimento urbano nas décadas 

posteriores, destacam-se: a ampliação das áreas verdes e de lazer, a “renovação” da área 

central, a “revitalização” do Setor Histórico, a abertura das avenidas estruturais, a implantação 

do novo transporte de massa e a inauguração da Cidade Industrial de Curitiba - CIC. 
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2.3.1 Áreas verdes, lazer e parques públicos 

 

O Plano de Recreação de 1974 mencionava como objetivo “dotar a cidade de aparelhos 

necessários para uma adequada ocupação do tempo livre de seus habitantes, criando novas 

opções de ordem recreativa e cultural”. (IPPUC, 1974, p.01). As propostas para o “espaço 

organizado de recreação” compreendiam Ruas de Recreio, Largos e Praças, Núcleos 

Ambientais, Pontos de Encontro, Centros Recreativos Educacionais Integrados, Centros 

Esportivos, Convênios com Clubes, Áreas Verdes e Parques. As intenções para promover a 

recreação abrangiam medidas como ampliação das áreas verdes e de lazer, criação de novos 

espaços culturais e de sociabilidade, melhoramentos das praças, revitalização do setor 

histórico e políticas para estimular atividades culturais. 

 

 

Figura 04 
Projeto para Rua de Recreação na Rua Frei Orlando. 
Fonte: O ESTADO DO PARANÁ, 27/06/1972 

 

As Ruas de Recreação ou Ruas de Recreio estavam direcionadas para áreas 

residenciais com limitado tráfego de veículos. O projeto constituía-se na adaptação das ruas 

existentes e que oferecessem condições espaciais às modificações sugeridas pelos técnicos, 

como o estreitamento das caixas de rolamento, alargamento dos passeios, arborização e 

implantação de equipamentos de lazer a fim de favorecer o “convívio dos moradores”. (IPPUC, 

1974). 

Em 27 de junho de 1972, o jornal O Estado do Paraná divulgou a construção da primeira 

Rua de Recreação (Figura 04), implantada de forma experimental na Rua Frei Orlando, trecho 

entre as vias Monte Castelo e Joaquim Quadros Gomes, no Bairro Tarumã. De acordo com a 

reportagem, além da ampliação dos passeios, o novo espaço de lazer da Rua Frei Orlando 

também receberia paisagismo, novo calçamento, sistema de iluminação diferenciado, bancos, 

playground, caixas de areia e canchas para a prática do vôlei e do basquete. As "peças do 
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playground e os brinquedos” seriam fabricados pela própria marcenaria da prefeitura, 

utilizando-se material reciclável, enquanto que as atividades esportivas e recreativas seriam 

coordenadas pelo Departamento do Bem Estar Social com a participação dos acadêmicos da 

Escola de Educação Física e Desportos. (O ESTADO DO PARANÁ, 27/06/1972). 

Para a ampliação das áreas verdes foi promovido, a partir de agosto de 1972, um amplo 

programa de arborização com utilização de espécies de grande porte. De acordo com a 

prefeitura, até março de 1975 foram plantadas 60 mil árvores. (GAZETA DO POVO, 

05/03/1975). As ruas receberam mudas de Sibipiruna, Extremosa, Ipê Amarelo, Ipê Roxo, 

Jacarandá, Corticeira, enquanto que às praças privilegiou-se o plantio de Tipuana, Corticeira, 

Guarapuvu, Jacatirão e Palmeira. Além dos trabalhos de plantio e distribuição das árvores, a 

Prefeitura organizou uma campanha educativa, envolvendo escolas e meios de comunicação, 

instigando moradores e usuários a colaborarem na proteção e manutenção das árvores e 

áreas verdes: 

 
Três mil árvores já foram plantadas aqui 
Cerca de três mil árvores já foram plantadas pela Prefeitura desde que os 
trabalhos foram iniciados, há dez dias... 
Para que o programa de arborização surta o desejado efeito, a Prefeitura está 
solicitando a colaboração de todos os munícipes no sentido de proteger as 
plantas, pois elas contribuem para o maior embelezamento e humanização 
da cidade. "A preservação da árvore é um dever cívico", afirma o... diretor de 
Parques e Praças. (GAZETA DO POVO, 09/08/1972, p.06). 

 

Apesar do programa mencionar a intenção de envolver a “cidade” e do forte apelo ao 

civismo, não há indicativos precisos que ratifiquem a totalidade das regiões beneficiadas ou 

das populações incluídas, uma vez o próprio jornal menciona que “para receber arborização, 

os logradouros públicos devem ter, no mínimo, meio fio ou calçada” (GAZETA DO POVO, 

09/08/1972). Considerando tal exigência, estariam excluídas do programa e dos benefícios os 

bairros e as ruas sem passeio ou meio fio, ou seja, os loteamentos classificados como 

“clandestinos” e “irregulares”, bem como as populações residentes nas diversas favelas 

dispersas pela cidade, localizadas ao longo dos rios e córregos ou nas regiões periféricas. 

As praças receberam atenção especial dos planejadores. Os esforços do IPPUC 

estavam direcionados tanto à criação de novos espaços como para a “revitalização” das 

praças antigas. De acordo com o Plano de Recreação de 1975, estavam em “execução” no 

referido ano as seguintes praças: Praça Plínio Tourinho (1971), Bairro Rebouças; Praça 

Joaquim Menelau de Almeida Torres (1971), Bairro Hauer; Praça Guido Viário (1971), Bairro 

Prado Velho; Praça Afonso Botelho (1971), Bairro Água Verde; Praça das Nações (1972), Alto 

da Rua XV; Praça da Boa Vista (1972), Bairro Boa Vista; Praça do Conjunto Centauro (1972), 

Bairro Uberaba; Praça Nossa Senhora de Fátima (1972), Bairro Tarumã; Praça Maestro Bento 

Mossurunga (1973), Bairro Jardim das Américas; Praça Abílio de Abreu (1973), Bairro 
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Guabirotuba; Praça Professor Bento Munhoz da Rocha (1973), Vila Guaíra; Praça Mário 

Calmon Eppinghaus (1973), Bairro Juvevê; Praça da Polônia (1973), Bairro Cristo Rei; Praça 

da Suíça (1974), Bairro Cabral; e Praça da França (1974), Bairro Seminário. Além das novas 

praças, foi inaugurado em 1974 o Bosque da Boa Vista, uma área verde de 11.682 m2. 

Posteriormente, na década de 90, a área seria denominada como Bosque Dr. Martim Lutero. 

(IPPUC, 2009, p.266). 

O programa de “revitalização” das praças existentes ou antigas consistia na 

remodelação e complementação, promovendo melhoramentos no que se refere aos acessos, 

circulação, segurança, pavimentação, iluminação, arborização e novo mobiliário, adaptando 

os espaços às novas atividades culturais e recreativas: 

 

A Prefeitura de Curitiba está promovendo a recuperação de vários 
playgrounds das praças da capital, visando oferecer melhores condições no 
campo de recreação infanto-juvenil e oferecer o máximo de segurança as 
crianças que afluem a esses locais. 
Através da Diretoria de Parques e Praças, a Municipalidade já executou 
melhoramentos nas unidades recreativas da Praça 29 de Março, Praça 
Santos Dumont, Alexandre Marchioro (Vila dos Bancários e na Praça Ouvidor 
Pardinho, tratando da substituição de aparelhos que não apresentavam 
estado satisfatório. 
Novos escorregadores, balanços, gangorras e outros instrumentos que 
proporcionam divertimentos à petizada estão sendo implantados pelos 
operários da Diretoria de Parques e Praças que, em observância ao Plano 
Prioritário de Recreação da administração Jaime Lerner, buscando introduzir 
inovações e a humanização dos centros de lazer. (O ESTADO DO PARANÁ, 
06/02/1972, p.03). 

 

Entre os espaços envolvidos nas obras de “revitalização” estavam: Praça Osório (1971), 

Centro; Praça Generoso Marques (1971), Centro; Praça Eufrásio Correia (1973), Centro; 

Praça Garibaldi (1973), Centro; Praça do Redentor (1973), Centro; Largo do Bittencourt 

(1973), Centro; Praça Nossa Senhora da Glória (1974), Bairro Alto da Glória; Praça Oswaldo 

Cruz (1974), Centro; e Praça Ouvidor Pardinho (1974), Bairro Rebouças. (IPPUC, 1974). A 

imprensa menciona ainda outros espaços que também sofreram intervenções como a Praça 

29 de Março (1972), Mercês; Praça Santos Dumont (1972), Centro; Praça Alexandre 

Marchioro (1972), Vila dos Bancários (O ESTADO DO PARANÁ: 06/02/1972); área de 

recreação infantil localizada na esquina entre Av. Souza Naves e Rua Atílio Bório8 (1973), 

Bairro Cristo Rei (GAZETA DO POVO, 07/07/1973); Praça Francisco Ribeiro de Azevedo 

(1974), Bairro Santa Quitéria; e Praça da Paineira (1974), Bairro Pilarzinho. (GAZETA DO 

POVO, 05/03/1975). 

Apesar do número considerável desses espaços, principalmente considerando-se o 

breve período de 1971 a 1974, existiam sensíveis diferenças no que se refere à infraestrutura 

                                                           
8 Atual Praça Des. Zeferino Krukoski. 



98 
 

e a qualidade dos novos espaços disponibilizados à população. Percebe-se que no centro e 

nos bairros próximos, os equipamentos de lazer e os espaços públicos apresentam maior 

complexidade e mais opções de atividades, divergindo da situação daqueles localizados nos 

bairros afastados ou nas áreas ocupados pelas camadas mais pobres. Mesmo não 

constituindo regra, essas diferenciações podem ser percebidas, por exemplo, na comparação 

entre as praças Joaquim Menelau de Almeida Torres e Oswaldo Cruz, ambas implantadas no 

mesmo período. 

A Praça Joaquim Menelau de Almeida Torres, inaugurada em 1972, localizada na divisa 

do bairro Hauer e Boqueirão, destinava-se a oferecer um novo ponto de encontro para os 

moradores da região sul e proximidades, atendendo bairros como Boqueirão, Hauer, Uberaba, 

Vila Sofia, Vila São Paulo entre outros. (O ESTADO DO PARANÁ,12/01/1972, p.07). Os 

bairros do Boqueirão e Hauer, localizados em região sujeita às constantes inundações, 

caracterizavam-se pelos loteamentos “clandestinos” e eram ocupados pela população pobre 

da capital. O projeto incluiu playground, parque infantil, cancha de futebol, paisagismo, 

“recantos”, “vasta área de circulação” e uma grande passarela em concreto armado, já que a 

Avenida Marechal Floriano dividia a praça em dois ambientes. 

No caso da Praça Oswaldo Cruz, localizada em região contígua ao centro e já dispondo 

de melhor infraestrutura e serviços em comparação com os bairros da região Sul, a prefeitura 

priorizou a constituição de um Centro Esportivo, caracterizado por equipamentos mais 

sofisticados que aqueles implantados no Boqueirão: 

 
Logo inaugura-se Centro Esportivo 
Faltando pouco mais de um mês para a inauguração, a nova Praça Oswaldo 
Cruz está com suas obras concluídas: o Ginásio de Esportes está coberto e 
fechado, a piscina semi-olímpica já foi azulejada, as pistas de atletismo 
executadas e agora a Diretoria de Parques e Praças da Prefeitura realiza os 
trabalhos de paisagismo e limpeza da área. 
(...) A nova praça constituir-se-á em novo ponto de atração da cidade, 
uma vez que funcionará durante o dia e parte da noite para a prática de 
esportes em diversas modalidades de forma orientada. 
Dentro de técnicas modernas, o ginásio de esportes, por exemplo, 
incluirá canchas polivalentes para vôlei, basquete, futebol de salão e 
outros. Suas dependências obrigarão ainda, banheiros, vestiários 
completos (masculino e feminino) e locais para sediar a administração 
do complexo. 
Na parte externa, além da piscina semi-olímpica, no local onde existia um 
antigo campo de futebol, permanecerá o campo para a prática desse esporte, 
enriquecido com pistas de atletismo para salto em altura, distância e outros. 
(GAZETA DO POVO, 02/09/1976, p.08, grifo nosso). 

 

Entretanto, essas diferenciações entre a qualidade dos equipamentos e da 

infraestrutura disponibilizada não receberam muita atenção, tampouco foram discutidas no 

cômpito geral exposto nos relatórios e estatísticas técnicas. O número total de praças 

apresentadas incluía desde as mais simples até aquelas mais complexas, e, apesar de 
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predominarem as primeiras, prevaleceram à divulgação de massa aquelas mais bem 

equipadas, a exemplo da Praça Oswaldo Cruz. 

 

Figura 05 
Plano de Recreação ilustrando a ampliação das áreas livres de recreação em dois momentos: 

situação em 1971 (vermelho) e previsão para 1975 (verde). 
Fonte: IPPUC. Plano de Recreação, 1974. 

 

O Plano de Recreação de 1974 (IPPUC, 1974), ao abordar o histórico e a previsão para 

a ampliação das áreas livres de recreação durante o período de 1971 a 1975, limita-se a 

indicar a localização desses espaços, a classificar quanto aos tipos (praças, jardinetes, largos, 

convênios entre Prefeitura e Club, pontos de encontro, bosques a preservar, bosques a 

desapropriar e centros esportivos comunitários); bem com limita-se a ilustrar (Figura 05) o 

crescimento quantitativo ao longo dos anos e a respectiva “correspondência de área de 

recreação por habitante” que, de 0,45m² diagnosticado para o ano de 1971, passaria, de 

acordo com a previsão e estudo, para 44,75m² em 1975. (IPPUC, 1974). Além de não discutir 

as diferenciações em relação aos equipamentos disponibilizados nas diversas regiões e 

bairros da cidade, não constam indicativos referentes ao processo de interação entre a 

população e as novas áreas de recreação, não oferecendo informações para um parecer ou 

registro avaliativo dos próprios usuários sobre os novos espaços projetados naquele 

momento. 

Em relação à situação dos equipamentos, praças e parques implantados ou 

revitalizados, a imprensa, perplexa, demonstrou, ao longo das décadas de 1970 e 1980, o 

abandono em que muitos dos novos espaços ficavam sujeitos logo após o período de 

inauguração. As discussões apontavam os mais variados motivos para a situação de 
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descuido, desde a falta de recursos até o “desinteresse” da própria municipalidade em 

proporcionar uma efetiva manutenção destes novos espaços: 

O estado de descuido e abandono de algumas das principais praças de 
Curitiba é patente. Só a prefeitura, através do Divisão de Parques e Praças 
parece desconhecer o problema. Nossas praças estão sujas, mal cuidadas e 
até mesmo abandonadas. Além das praças mais antigas e tradicionais, 
praças inauguradas festivamente há três meses começam a apresentar os 
primeiros sintomas de abandono. (GAZETA DO POVO, 07/06/1974, p.06) 
 
 
No Centro ainda, a Tiradentes é bem conservada... O mesmo já não ocorre 
nos bairros, como Vila Hauer, onde a Praça Joaquim Menelau está 
praticamente abandonada e a passarela tem o parapeito de proteção 
carcomido pela ferrugem. (...) Em outros locais ainda a situação é pior, 
faltando inclusive iluminação mais eficiente ou equipamento básico para que 
os locais sejam utilizados pela população como área de lazer. (GAZETA DO 
POVO, 14/03/1977, p.04) 

 

Ao contrário do que afirmavam os relatórios técnicos ou a própria prefeitura, a demanda 

por espaços destinados ao lazer, assim como a “necessidade” urgente de ampliar as áreas 

verdes, não necessariamente convergia com as necessidades ou com as expectativas de 

muitos usuários ou mesmo da população: 

Prefeitura deixa bairros "na mão"  
O centro está se aperfeiçoando, ficando cada dia mais bonito, com obras 
sensacionais; mas, os bairros, estão abandonados, um vexame!  
(...) O problema da Rua Eurípedes Garcez do Nascimento reflete, na 
realidade, um problema geral, que atinge todos os bairros da cidade. Quem 
transita, por exemplo, pelo Portão, Vila Hauer, Vila Fanny, Vila Camargo, Vila 
Oficinas, Capanema, Uberaba e outros, chega por vezes a duvidar da 
existência de uma prefeitura. (GAZETA DO POVO, 18/04/1973, p.06). 

 

Apesar do IPPUC ressaltar a “urgência” de novos espaços à preservação ambiental, 

turismo e lazer às massas, os novos parques não despertaram atenção suficiente da 

população para conduzi-la à imediato uso e apropriação. Inicialmente, os esforços da 

prefeitura e dos técnicos contrastavam com a acentuada timidez por parte da população 

curitibana, fato que motivou comentários e sugestões por parte da imprensa, dentre as quais, 

a organização de programações e campanhas para atrair o público: 

 
Criaram-se os Parques do Bargui, São Lourenço, Barreirinha... Esforços 
começam a ser desenvolvidos na direção e montagem do maior de todos 
eles, que seria o Parque do Iguaçu...  
Enquanto subsiste a ideia de expansão e fortalecimento de nossos parques 
públicos, o que se nos parece um tanto estranho é a inexistência de 
esforços mais amplos junto à comunidade no sentido de difundir o uso 
de nossos parques. No mês vindouro estaremos na Primavera e a 
tendência, daqui para frente, é o reencontro com a Natureza, fazendo com 
que o curitibano, em fins de semana vá procurar seus logradouros verdes, 
que podem ser alcançados com facilidade, devido à pouca distância das 
concentrações citadinas. Seria oportuno que as entidades públicas, da 
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Prefeitura ou representativas dos quadros culturais e artísticos da Capital, 
criassem programas visando à atração, em fins de semana, dos curitibanos 
aos seus parques. (GAZETA DO POVO, 08/08/1976, p.03, grifo nosso). 

 
O desconhecimento ou o desinteresse da população em relação às novas possibilidades 

de lazer urbano, não representou um posicionamento contrário à implantação dos parques, 

mas, evidenciou que, na lista de prioridades sociais, também figuravam outras questões 

igualmente importantes à comunidade, como o serviço de água potável, sistema de esgotos, 

limpeza pública, educação, segurança entre outras. 

Ao longo do período da gestão Saul Raiz (1975-1979) e da segunda gestão de Jaime 

Lerner (1979-1983) também foram implantados os famosos Jardim Ambiental I (1977), Jardim 

Ambiental II (1978), Eixo de Animação da Avenida Arthur Bernardes (1981), Eixo de Animação 

Wenceslau Braz (1981), áreas que também conciliavam lazer e contato com o meio ambiente, 

mas diferenciavam-se das praças mais tradicionais da cidade em razão da implantação linear 

ao longo de uma via ou ocupando o canteiro central. 

Os jardins ambientais caracterizavam-se como espaços destinados ao lazer e ao 

convívio de moradores locais ou de bairros vizinhos, reunindo, para tal fim, diversas opções à 

prática de esporte e à recreação, favorecendo a circulação de pedestres e contato com a 

natureza através da implantação de áreas verdes por toda a sua extensão. O projeto alterava 

a configuração tradicional da rua, ora revertendo completamente trechos da via pública em 

praça linear, ora ampliando os passeios e reduzindo drasticamente a circulação de 

automóveis. 

O projeto ganhou atenção da imprensa nacional, sendo definida como “Rua Ambiental, 

uma modalidade inédita de lazer urbano", voltada a “agir como estímulo à criação de um 

ambiente comunitário"(O ESTADO DE SÃO PAULO, 15/01/1978, p.31). 

Nos anos de 1977 e 1978 foram concretizados dois jardins ambientais. O primeiro, 

Jardim Ambiental I, foi implantado em trecho da Avenida Sete de Setembro, Bairro Cristo Rei, 

entre a Rua do Herval e Avenida Souza Naves. O projeto elaborado pelo IPPUC destinava-se 

"ao uso público, principalmente dos moradores do populoso Cristo Rei e bairros adjacentes" 

(GAZETA DO POVO, 23/12/1977, p.04). Ao longo da Avenida Sete de Setembro foram 

disponibilizadas duas quadras polivalentes esportivas, assim como uma quadra de tênis, 

devidamente teladas para a proteção dos transeuntes, passeios para pedestres, bancos para 

descanso e contemplação do ambiente, canchas de areia, playgrounds, velódromo infantil, 

vestiários e sanitários públicos, além de sistema de iluminação, ajardinamento e arborização. 

A imprensa destacou que o novo espaço de lazer se constituía, depois do sofisticado centro 

esportivo existente na Praça Oswaldo Cruz, "na maior obra da Prefeitura Municipal de Curitiba 

destinada ao lazer da população da capital" (GAZETA DO POVO, 24/12/1977, p.05).  
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A inauguração ocorreu no dia 23 de dezembro de 1977, contando com a presença de 

moradores da região, personalidades políticas e artísticas, imprensa e autoridades, 

destacando-se a presença do Prefeito Saul Raiz, do Governador Jayme Canet Junior e do 

Ministro da Educação Ney Braga, futuro governador do Paraná entre 1979 e 1982. (GAZETA 

DO POVO, 23/12/1977, p.04). Na ocasião, o prefeito manifestou iniciativa de nomear um 

jardim do logradouro como "Recanto Manoel da Nóbrega, em homenagem ao ator criador da 

Praça da Alegria" (GAZETA DO POVO, 23/12/1977, p.04). As atividades e a programações 

culturais e recreativas para o local seriam elaboradas pelo Departamento de Parques e Praças 

e pela Coordenação de Educação Física e Desportos da Prefeitura. 

Um ano mais tarde, em 21/09/1978, foi entregue o segundo jardim, Jardim Ambiental II, 

implantado ao longo de seis quadras da Rua Schiller, abrangendo extensa área de 930 metros 

lineares, com largura variável entre 10 a 28 metros e totalizando área de 26 mil metros 

quadrados, aproximadamente. 

A existência de residências nas respectivas quadras e em ambos os lados da rua exigiu 

a permanência de duas passagens para automóveis paralelas à área de lazer na maior parte 

do parque linear. O projeto definiu, antecipadamente, que tais vias seriam destinadas apenas 

à circulação de veículos pertencentes aos moradores locais, recebendo ainda alterações no 

desenho das ruas, como a diminuição da largura e a implantação de lombadas para diminuir 

a velocidade e desestimular o trânsito de automóveis na região. (GAZETA DO POVO, 

25/09/1978, p.03). 

Na extensa área de lazer da Rua Schiller foram instaladas quadras para a prática de 

esportes, pista de skate, cancha de bocha, plataformas para ginástica, mesas de jogos, 

espaço para teatro ao ar livre, passeios para pedestres, playgrounds, arborização e sistema 

de iluminação para estimular o uso do local no período noturno. (GAZETA DO POVO, 

14/09/1978, p.04). 

Assim como ocorrera na experiência anterior, a inauguração do novo espaço recebeu 

ampla cobertura da imprensa, a qual destacava a presença do Presidente Geisel e a 

importância dos melhoramentos realizados na região: 

 
...centenas de pessoas participaram, ontem à noite, da entrega oficial, pelo 
Presidente Ernesto Geisel e o Prefeito Saul Raiz, do segundo Jardim 
Ambiental de Curitiba, situado ao longo da Rua Schiller. 
...aquela via, até pouco tempo atrás, não dispunha de qualquer tipo de 
infraestrutura. Graças à política de ampliação de áreas verdes, o poder 
público beneficiou a população daquela via, e por extensão, toda a cidade, 
ao dar tratamento paisagístico adequado a rua, ali implantando os mais 
diversos tipos de equipamentos. (GAZETA DO POVO, 22/09/1978, p.03). 
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Estes dois melhoramentos, sucessivamente implementados em fins da década de 70 

na região envolvendo bairros como Cristo Rei, Alto da Rua XV e Hugo Lange, estimulavam a 

expansão e o desenvolvimento urbano no sentido leste e nordeste da cidade. 

O Eixo de Animação da Avenida Arthur Bernardes apresentava algumas semelhanças 

com os jardins ambientais, principalmente devido ao seu aspecto linear de implantação ao 

longo de uma via de circulação. Contudo, a situação local e do entorno eram totalmente 

diversas, predominando intenso trânsito de veículos e maior diversidade de usos comerciais 

e residenciais. A avenida apresentava papel importante ao novo sistema viário da capital, 

motivo pelo qual a prefeitura realizou, a partir de 1975, sucessivas obras de duplicação e 

alargamento. (GAZETA DO POVO, 18/08/1975, p.10). A via possibilitava não apenas uma 

eficiente circulação entre os bairros Seminário, Santa Quitéria, Vila Izabel e Portão, mas 

também facilitava a conexão entre as grandes avenidas estruturais Sul e Oeste. 

O Eixo de Animação da Avenida Arthur Bernardes constitui a área de 56.000 m2, 

ocupando o canteiro central da referida avenida, compreendendo um trecho de 1.600 metros 

de extensão com largura média de 30 metros, entre a Avenida Sete de Setembro até a Rua 

Francisco Klemtz, aproximadamente, localizado entre os bairros Seminário, Santa Quitéria, 

Vila Izabel e Portão. O espaço foi entregue à população em 29 de março de 1981, durante as 

comemorações dos 288 anos da cidade. O espaço recebeu playgrounds, ciclovia, passeios 

para pedestres, canchas esportivas (futebol, vôlei e tênis), vestiários, sanitários, 

dependências destinadas à administração do local, além de áreas verdes. Os trabalhos de 

paisagismo foram realizados aos cuidados do Departamento de Parques, Praças e 

Preservação Ambiental da Prefeitura, priorizando tanto o plantio de vegetação de forração, 

para a formação de amplos gramados, bem como o plantio de vegetação de médio e grande 

porte, necessária à composição de áreas mais densamente arborizadas. (GAZETA DO 

POVO, 24/03/1981.p.04). 

Seis meses mais tarde, em 20 de setembro de 1981, foi inaugurado o Eixo de Animação 

Wenceslau Braz, constituindo-se em uma das maiores praças lineares da cidade naquele 

momento. A área de 103 mil metros quadrados, com, aproximadamente, 3.200 metros de 

extensão, foi implantada no canteiro central da grande Avenida Wenceslau Braz, localizada 

na parte sul da cidade e abrangendo bairros como Lindóia, Guaíra, Fany, Portão, Parolin e 

Novo Mundo. 

Nesse amplo espaço foram dispostas 30 canchas esportivas, 20 das quais dedicadas à 

prática do futebol, com dimensões de 50 metros de comprimento por 30 metros de largura; e 

10 canchas para vôlei, as quais possuíam 18 metros de comprimento por nove metros de 

largura. Os espaços esportivos ocuparam 62 mil metros quadrados, enquanto que 41 mil 

metros quadrados foram destinados às áreas verdes. Além das canchas e quadras, foi 
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construída uma pista de patinação de 1.500 metros quadrados, bem como dois amplos e 

extensos passeios laterais ao longo de todo o eixo, destinados à ciclovia, à prática de 

caminhadas e à circulação de pedestres. O espaço também recebeu moderna infraestrutura 

de iluminação, composta por 32 postes de concreto com 18 metros de altura, cada qual com 

“luminárias tipo pétala”, dispostos em intervalos de 100 metros, permitindo a utilização da 

vasta área no período noturno. (GAZETA DO POVO, 18/09/1981, p.05). Mesmo apresentando 

equipamentos de lazer mais simples, se comparado com outros parques públicos, ainda hoje 

o espaço destaca-se na paisagem pela sua extensa área verde. 

Também relacionadas à temática dos espaços de lazer, destacaram-se os projetos dos 

grandes parques públicos (Mapa 02). O diagnóstico referente as grandes áreas verdes, 

elaborado no período do Plano Preliminar de Urbanismo em 1965, já chamava a atenção e 

apontava como aproveitáveis, para fins de lazer aos jovens e 15 a 25 anos, quatro áreas 

acima de 30.000m², destacando-se Passeio Público, Parque Municipal, Horto da Barreirinha 

e o Antigo Horto do Matadouro. (SERETE, 1965, p.133). 

Na década de 1970 foram desenvolvidos quatro grandes parques como Barigui (1972), 

São Lourenço (1972), Barreirinha (1972) e Iguaçu (1978). O parque público ou a área verde 

urbana não era novidade às capitais brasileiras. Contudo, em Curitiba, a implantação desses 

espaços distinguiu-se das demais experiências até então realizadas no país: integravam um 

projeto de expansão urbana, considerando não apenas a realidade imediata, mas um contexto 

de médio e longo prazo; estavam articulados com outros programas urbanos, como 

arborização dos logradouros, novas praças e melhorias das já existentes; conciliavam 

atividades de lazer, preservação do meio ambiente, saneamento, abastecimento de água, 

controle e regularização da vazão das águas: 

 
AS FUNÇÕES DOS PARQUES 
Os parques que estão nos planos da Municipalidade têm sua razão de ser 
em cinco pontos básicos: controle de inundações, paisagismo, recreação, 
abastecimento de água e controle da poluição. (O ESTADO DO PARANÁ: 
05/03/1972, p.11). 
 
Para a localização dos parques e hortos foram realizados estudos específicos 
de localização não apenas em função exclusiva na carência da população 
por áreas de recreação dotadas de equipamentos e existência de áreas de 
fácil tratamento paisagístico dada a sua ecologia, mas também visando aliar 
paisagismo-recreação com a regularização da vazão das águas e 
saneamento. Curitiba se localiza próxima às nascentes do Rio Iguaçu, 
necessitando, por isso, controlar e reduzir o teor da poluição, uma vez que as 
vazões deste rio são pequenas, prejudicando a Cidade de várias formas. 
Por outro lado, os córregos que cortam a Cidade, rios Atuba, Bacacheri, 
Belém e Barreirinha, são afluentes diretos do Iguaçu e são receptores a céu 
aberto dos esgotos da Cidade e responsáveis por enchentes que se verificam 
no quadro urbano. Nesse sentido, foram concebidos cinco parques: 
Barreirinha, Barigui, São Lourenço, Parque da Criança e Iguaçu. (IPPUC, 
1974, p.14). 
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19-TARUMÃ
20-CAPÃO DA IMBUIA
21-CAJURU
22-J. DAS AMÉRICAS
23-GUABIROTUBA
24-PRADO VELHO
25-PAROLIN
26-GUAÍRA
27-PORTÃO
28-VILA IZABEL
29-SEMINÁRIO
30-CAMPINA DO SIQUEIRA
31-VISTA ALEGRE
32-PILARZINHO
33-SÃO LOURENÇO
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35-BACACHERI
36-BAIRRO ALTO
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43-SANTA QUITÉRIA
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65-SÍTIO CERCADO
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Mapa 02
Avenidas, parques e principais praças públicas de Curitiba no período de 1971 a 1983.

Fonte: IPPUC. Bosques, Parques e Praças. Curitiba: IPPUC, 2012.
Dados editados pelo autor.
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O Parque da Barreirinha, com área de 2700m2, foi aberto ao público em 1972, dispondo 

de biblioteca, playground, sanitários, estacionamentos entre outros complementos. Para os 

técnicos, a localização ao lado do Horto Municipal tornava o espaço estratégico para a 

instalação de "postos de venda das mais variadas mudas... postas à disposição da população 

interessada, além de reservas destinadas à arborização das praças e parques da cidade" (O 

ESTADO DO PARANÁ, 23/08/1972, p.07), contribuindo às campanhas de arborização. 

O Parque Barigui (Figura 06 e Figura 07), inaugurado em 1972, configurou-se no maior 

parque urbano da cidade, totalizando área de 1.000.000m2, envolvendo bosques, extensas 

áreas gramadas, lagoas e o próprio Rio Iguaçu. O estudo de viabilidade, assim como no caso 

do Parque São Lourenço, foi desenvolvido pela Serete S.A. Engenharia e o projeto de 

paisagismo foi elaborado por Roberto Burle Marx. A área recebeu diversos equipamentos 

destinados ao lazer e às atividades turísticas como área gastronômica, pavilhão de 

exposições, centro de convenções, mirantes, área administrativa, posto da guarda-florestal, 

playgrounds, espaço para teatro, passeios, velódromo, aeromodelismo, modelismo naval, 

ancoradouro e estacionamento. (IPPUC, 1974, p.16). 

 

 

Figura 06 
Vista do Parque Barigui. Imagem sem data, provavelmente entre década de 1970 e início de 1980. 

Fonte: http://curitibaemdados.ippuc.org.br/Curitiba_em_dados_Pesquisa.htm 
  



107 
 

 
Figura 07 

Vista do Parque Barigui. Imagem de 2005. 
Fonte: http://curitibaemdados.ippuc.org.br/Curitiba_em_dados_Pesquisa.htm  

 

A inauguração dos parques públicos, em um período de tempo relativamente breve, 

repercutiu na imprensa nacional. As transformações implementadas em Curitiba foram 

referenciadas como “plano pioneiro”: 

 
EM CURITIBA, O VERDE QUE AS CIDADES NECESSITAM 
A conclusão do Parque Barreirinha - com 260 mil metros quadrados de 
paisagismo e áreas de lazer - se insere no plano prioritário da municipalidade 
curitibana de dotar a cidade de grandes parques e centros de entretenimento 
para a população. Ao Parque Barreirinha e as atrações para os turistas que 
já oferece... Curitiba inclui também outros quatro grandes parques: 
Capanema, São Lourenço, Barigui e Iguaçu, abrangendo um total de cinco 
milhões de metros quadrados de áreas verdes. (...) 
Ao planejar os parques da capital paranaense, os urbanistas do Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba procuraram oferecer 
"paralelamente ao reencontro com a natureza, uma grande variedade de 
opção para crianças e adultos ocuparem suas horas de lazer". (...) 
Com a abertura e o aproveitamento de novas áreas verdes, a Prefeitura 
Municipal de Curitiba está contribuindo para o bem-estar da população, para 
manter o equilíbrio ecológico e combater a poluição, numa busca do controle 
anárquico de crescimento. Esse plano pioneiro na luta do homem contra a 
destruição do seu meio ambiente, na manutenção das condições gerais de 
viver, sem as neuroses que todas as cidades com regiões urbanisticamente 
estragadas, deverá se refletir num impulso renovador, destinado a tornar 
menos sofrível a vida nos grandes centros urbanos. (O ESTADO DE SÃO 
PAULO, 25/11/1973, Caderno Suplemento de Turismo, p.13). 
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O Parque São Lourenço (Figura 08) teve origem com a desapropriação de uma área 

ocupada por uma antiga fábrica de cola. O projeto reconstituiu o lago formado pelo Rio Belém 

e a barragem, anteriormente destruída por enchente no início da década de 70, e ainda 

reutilizou as dependências industriais desativadas, transformando-as no Centro de 

Criatividade de Curitiba. (GAZETA DO POVO, 30/07/1972). O espaço cultural formado pelos 

cinco pavilhões industriais e com área coberta de 2500m2 foi inaugurado em 14 de dezembro 

de 1973, abrigando desde então atividades relacionadas às artes plásticas, cerâmica, 

escultura, teatro e música. (GAZETA DO POVO, 22/09/1976, p.32). Na área do parque, de 

aproximadamente 200.000m2, além do centro de artes e das obras de regulagem das águas 

do Rio Belém, ainda foram instalados playground, quiosques, alojamento da guarda florestal, 

passeios, iluminação e estacionamento. 

 

 

Figura 08 
Vista do Parque São Lourenço e do Centro de Criatividade (lado esquerdo e em baixo). 

Fonte: http://curitibaemdados.ippuc.org.br/Curitiba_em_dados_Pesquisa.htm  

 

O Parque Regional do Iguaçu constitui-se numa área de 2.500 hectares e com 95% de 

área verde, localizado na região sudoeste, limite entre Curitiba e São José do Pinhais. (IPPUC, 

1974). O Plano Diretor do Parque do Iguaçu propunha a instalação de diversificada 

infraestrutura, classificados pelos técnicos entre equipamentos esportivos, equipamentos 

culturais e educativos, áreas verdes equipadas, equipamentos de animação e apoio e 

equipamentos turísticos. (SERETE, 1973, p. 31). As obras de implantação foram realizadas 
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em várias etapas, sendo que a primeira inauguração ocorreu em 1978. Deste 1972 o projeto 

já estava sendo apresentado ao público através de sucessivas reportagens publicadas na 

imprensa local: 

 

Parte do financiamento será empregada no desenvolvimento de uma política 
também nova para a preservação de fundos de vale, promovendo o 
saneamento preventivo de Curitiba. Assim, será iniciada a implantação da 
primeira etapa do Parque Regional do Iguaçu, cujo projeto global prevê a 
transformação em parque de uma área igual a 20 milhões de metros 
quadrados (40 quilômetros de extensão ao longo do Rio Iguaçu, por 500 
metros de largura na margem pertencente ao território de Curitiba. A primeira 
etapa se refere ao quadrilátero formado pelo Rio Iguaçu de um lado, e 
variante Engenheiro Bley / Pinhais, de outro, e Rio Belém a Leste e Marechal 
Floriano a Oeste, com área de cerca de 1.800 mil metros quadrados. (O 
ESTADO DO PARANÁ, 29/09/1972, p.08, grifo nosso). 

 

Em relação ao Parque da Cidade9, denominado também como Parque Capanema, o 

projeto previa área total de 420 mil metros quadrados onde, além dos bosques destinados à 

preservação, seriam oferecidos equipamentos culturais e de lazer como playgrounds, 

zoológico, museu planetário, museu botânico, aquário público, restaurante, trem turístico, 

sendo que o paisagismo também seria elaborado pelo escritório de Burle Marx. (O ESTADO 

DO PARANÁ, 22/01/1972, p.08). Apesar das constantes matérias vinculadas na imprensa ao 

longo dos anos, como a terraplenagem executada no início de 1972, os trabalhos de 

pavimentação dos estacionamentos e plantação de 220 mudas de árvores de várias espécies 

(GAZETA DO POVO, 05/10/1974), o projeto não foi concretizado. (GAZETA DO POVO, 

08/08/1976, p.03). 

Além das referências quanto as novas possibilidades de lazer à população, os projetos 

dos grandes parques públicos, como Iguaçu e São Lourenço, também evidenciavam 

intenções e preocupações em controlar o uso e a apropriação do espaço urbano: 

 

Pode-se dizer então que as finalidades principais dos projetos mencionados 
são de caráter metropolitano e consiste em: preservar áreas passíveis de 
serem invadidas pela expansão urbana inadequada; proteger a região 
contra a poluição ambiental; sanear e recuperar áreas sujeitas a inundações; 
criar fonte de abastecimento de água para a futura zona industrial. (SERETE; 
IPPUC, 1972, p.ii, grifo nosso). 

 

Os planos para os parques Iguaçu e São Lourenço ressaltam a importância do 

estabelecimento de legislação específica e estratégias para impedir a destruição das reservas 

hídricas e florestais em decorrência de ocupações e dos usos classificados como predatórios 

                                                           
9 De acordo com a planta Curitiba e Arredores: Planta Preliminar de Arruamento (IPPUC, 1976), o 
Parque da Cidade corresponderia à área verde existente entre a Avenida Professor Lothário Meissner 
e BR-116; nas proximidades do atual Jardim Botânico de Curitiba (1991) e do Centro Politécnico da 
Universidade Federal do Paraná – UFPR. 
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como atividades industriais, despejo de esgoto e lixo, construção de habitações nas 

proximidades ou mesmo sobre as áreas de preservação ambiental. A imprensa e as 

instituições reforçaram a crença que a questão dos loteamentos “irregulares” seria resolvida 

através da imposição de normas mais rígidas de zoneamento de uso do solo; medida que 

pode ter contribuindo para dificultar a permanência da população pobre que, sem melhores 

opções à moradia e sem um programa eficiente de inserção social promovida pelo Estado, 

poderia buscar alternativas de habitação através da ocupação “espontânea” dessas áreas. 

Parte significativa das explicações sobre a questão ambiental na cidade, predominante 

na maioria das reportagens ou mesmo nos depoimentos dos técnicos, caracterizam-se pela 

ausência de discussões políticas ou questionamentos sobre a produção do espaço na 

sociedade capitalista, bem como pelo desinteresse em investigar as relações entre 

proliferação de ocupações “irregulares”, aumento do preço da terra nas áreas beneficiadas 

pelo plano global do IPPUC e o modelo de cidade que estava sendo implantado durante o 

referido contexto. 

Como destaca March (2013), ao analisar as relações entre meio ambiente e sociedade 

organizada nos princípios do livre mercado, a preocupação ambiental promovida e difundida 

pelo Estado resume-se a promover soluções técnicas indispensáveis para manter uma 

estrutura urbana e econômica necessária ao desenvolvimento dos próprios grupos 

capitalistas, garantindo condições mínimas de abastecimento e saneamento, mas, sem 

promover uma mudança nas relações sociais e sem considerar as relações sociais na esfera 

ambiental:  

...la modernización ecológica no aboga por un cambio estructural del sistema, 
sino por soluciones tecnocráticas y apolíticas a los problemas ambientales: 
eficiencia, gestión basada en criterios técnicos y científicos, innovación 
tecnológica y producción integrada. (MARCH, 2013, p.146). 

 

A constituição dos parques públicos em Curitiba, sob a alegação de “preservação 

ambiental” e prevenção contra inundações, conflitou com a apropriação espontânea do 

espaço realizada pela população pobre e desprovida de recursos para sustentar os custos do 

aluguel ou para adquirir habitação nas áreas beneficiadas pelo planejamento urbano; a qual 

encontrava na ocupação de terrenos “irregulares” a alternativa para estabelecer sua moradia. 

O aumento da fiscalização sobre o uso da terra, principalmente por parte das camadas menos 

abastadas, contribuiu para obrigar a população pobre a pagar pelo uso dos terrenos regulares 

e, na falta de recursos financeiros, consumando-se um processo de espoliação urbana e 

imobiliária. Assim como nas demais cidades, reproduzia-se a lógica da exclusão social vigente 

na produção da cidade capitalista: 

 
A lógica de exclusão social na produção da cidade capitalista manifesta-se 
na estruturação física da moradia, que se urbaniza, e o urbanismo surge 



111 
 

como o instrumento político dessa organização espacial que faz parte de um 
processo mais geral que é o de apropriação da natureza pelo trabalho e, 
como tal, se subordina ao modo de produção e consumo da sociedade. A 
produção da cidade é um processo capitalista de produção embora nem 
sempre assume a forma capitalista da produção de mercadoria. (PEREIRA, 
1986, p.211). 

 

Ao mesmo tempo, a formação dos grandes parques públicos permitiria a reserva de 

terrenos com áreas verdes, tratando-os como mercadorias fictícias (POLANYI, 2000) e 

passíveis de serem utilizados como fator de capitalização da propriedade imobiliária, a médio 

e longo prazo. O Plano de Ação e Preservação de Fundos de Vale, elaborado pelo IPPUC e 

Prefeitura Municipal de Curitiba em 1975, já demonstra algumas indicações desse potencial 

representado pelas áreas verdes do Parque Iguaçu e, respectivamente, do Parque Barigui: 

 

O Parque Iguaçu destina-se a ser uma área de lazer de atendimento 
metropolitano... 
No caso das áreas já comprometidas, seria executado um programa de 
saneamento de correção, a médio e longo prazo, através da canalização dos 
córregos, que pode ser levado a efeito pela Prefeitura Municipal com recursos 
próprios. 
No caso das áreas ainda parcialmente desocupadas, seria executado um 
programa de saneamento preventivo, a curto prazo, através da 
desapropriação e urbanização dessas áreas e tratamento adequado das 
margens dos rios, para o qual seriam necessários recursos adicionais. 
Nesse segundo caso, percebe-se com clareza que, além de ser executado 
um programa de saneamento, consegue-se uma extensa área verde, que se 
constituiria em parques lineares para a recreação e o lazer comunitários, 
acrescentando-se 36 milhões de metros quadrados de área verde aos 9 
milhões já existentes. Com a urbanização dessas áreas, ainda se 
valorizam os lotes adjacentes que, através dos impostos urbanos, fariam 
retornar ao poder público os recursos aplicados naquele programa. (IPPUC, 
1975, p.12, grifo nosso). 
 
No Barigui, a Prefeitura investiu na época (1972) 22 milhões de cruzeiros... 
A obra foi executada em doze meses... A implantação da obra eliminou a 
conurbação na área e acrescentou aos imóveis localizados na zona 
oeste de Curitiba uma valorização jamais esperada em tão curto prazo 
de tempo. Solucionou-se também e de maneira definitiva o problema de 
enchentes, assegurando, outrossim, um equilíbrio ecológico na zona. 
(IPPUC, 1975, p.21, grifo nosso). 

 
 

O jornalista Aramis Millarchido, através da coluna Jornal do Espetáculo, vinculada ao O 

Estado do Paraná, registrou, com sensibilidade e posicionamento crítico, diversos episódios 

das transformações urbanas que, literalmente, sacudiam Curitiba na década de 1970. Em um 

de seus artigos, publicados originalmente em 05 de janeiro de 1975, Millarch descreve, com 

notável precisão, como investimentos dispensados à infraestrutura pública, incluindo 

construção de vias rápidas, a expansão de serviços e os grandes parques públicos alteravam 

a paisagem urbana e dinamizavam os empreendimentos imobiliários: 
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A Cidade & O Tempo 
Até agora um reduto de pequenos agricultores, integrando o chamado 
Cinturão Verde, a Zona Norte de Curitiba começa a mostrar os primeiros 
sinais de que abrigará, a médio e longo prazos, os novos bairros da elite 
curitibana. Se a falta de uma infraestrutura de serviços água, saneamento, 
telefone, supermercados, farmácia etc. desanima, no momento, a construção 
de residências naquela zona da cidade, as perspectivas oferecidas para os 
próximos anos - rápidas vias de acesso, extensão dos serviços 
comunitários mais a topografia privilegiada (permitindo a mais 
panorâmica visão de Curitiba) e, principalmente, a existência de 
reservas florestais, está valorizando de forma impressionante os 
terrenos localizados à margem direita da rodovia do Café.  
 
Alguns milionários de maior visão já estão investindo na compra de amplas 
áreas naquela zona e dispostos a sacrificar o conforto dos jardins Social, Los 
Angeles e mesmo Batel pela construção de mansões na Colônia Santo 
Ignacio, que oferece as áreas mais atraentes, a um preço até agora 
compensador (Cr$ 18,00 a Cr$ 20,00 o metro quadrado). Nas proximidades 
do Parque do Barigüi (1.600.000 metros quadrados, investimento de quase 
Cr$ 20 milhões da Prefeitura) os terrenos já está [estão] custando de Cr$ 
80,00 a Cr$ 100,00 o metro quadrado com perspectivas de valorização 
ainda maior. 
 
A medida que a poluição e a expansão econômica da cidade vão dominando 
os bairros mais tradicionais, as populações das grandes cidades vão 
procurando áreas mais distantes, compensando o percurso diário de 20 ou 
30 quilômetros com o ar puro, as áreas verdes e a tranquilidade perdida nas 
ruas cheias de trânsito e poluição. Na Guanabara e em São Paulo, já são 
dezenas de bairros novos surgidos nos últimos 5 anos com terrenos que 
chegaram a valorizar em 500%. Em Curitiba, ainda que timidamente, 
começa a se registrar esta busca de novos bairros e além da zona do 
Barigüi, também no alto do Pilarzinho proximidades da Rua João Gava, onde 
existe uma grande pedreira que a Prefeitura sonha em transformar no 
maior anfiteatro ao ar livre do Brasil começam a se registrar as primeiras 
grandes vendas com modestos agricultores sendo surpreendidos pela 
súbita valorização das áreas herdadas de seus pais e avós e onde em breve 
se concentrarão os nomes - notícia da cidade em suas mansões de 
imensos jardins, campos de tênis e piscinas... apesar do nosso clima. 
(MILLARCH, 05/01/1975, grifo nosso). 

 

 
As vias expressas, a extensão dos serviços comunitários básicos e as reservas 

florestais foram apontados como os “principais” fatores que contribuem para a capitalização 

dos terrenos, expressos no aumento dos preços do metro quadrados dos terrenos; citando-

se, com destaque, o Parque Barigui e, inclusive, a área ocupada pela antiga pedreira da 

Prefeitura – a futura Pedreira Paulo Leminski, no Bairro Pilarzinho, cujo projeto de 

revitalização previa sua conversão em parque e espaço cultural. 

Plenamente sintonizados com os projetos urbanos do IPPUC para o Barigui e região, 

incluindo o Bairro Santo Ignácio, localizado ao lado do referido parque, “alguns milionários de 

maior visão” perceberam as vantagens na compra de terrenos nessas respectivas áreas, uma 

vez que apresentavam surpreendente capitalização impulsionados pelos investimentos 

públicos. 
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Em outros episódios, a imprensa da época também mencionou a “preservação da 

massa verde” como “verdadeiro patrimônio de uma nova conquista de nova mentalidade” 

colocada em prática pelo planejamento urbano. A referências à “nova mentalidade” também 

aponta à percepção do meio ambiente ou da questão ambiental como fator de capitalização, 

constituindo-se como elemento capaz de conferir um diferencial à produção imobiliária, 

interferindo diretamente nos preços dos terrenos: 

 

Os curitibanos e seus parques 
Nas linhas maiores do processo de planejamento de nossa cidade, 
passou-se ultimamente - ou, de maneira mais precisa, com a administração 
Lerner - a cuidar dos problemas paisagísticos, de poluição, de 
preservação da massa verde e da criação de locais onde nossos 
concidadãos pudessem buscar divertimento, distração e contato com a 
natureza. Esses fatos devem ser olhados, encarados e observados 
atentamente como verdadeiros patrimônios de conquista de nova 
mentalidade, em Curitiba, diversa do que se via há pouco mais de um 
decênio, quando uma politicagem desenfreada descapitalizou reservas 
de terrenos, muitos dos quais de propriedade da própria Prefeitura, ao lado, 
também do processo frenético da criação de loteamentos que, virtualmente, 
arrasaram com as melhores reservas verdes circundantes à massa de 
concreto que caracteriza o patrimônio urbanístico de Curitiba. (GAZETA DO 
POVO, 08/08/1976, grifo nosso). 

 

A análise de Firkowski (2001), contemplando o contexto metropolitano de Curitiba na 

década de 90, corrobora com a hipótese de que a produção das áreas verdes também 

contribuiu aos interesses imobiliários, ao ressaltar que: 

 
...outros parques, outrora pedreiras desativadas, passaram por um processo 
de requalificação espacial, que redundou numa ampla valorização dos 
terrenos adjacentes. Desse modo, as iniciativas públicas de construção de 
parques, jardins, locais de espetáculos dentre outros, que acabaram sendo 
transformados em símbolos da cidade na década de 90, aprecem ter uma 
missão por vezes mais profunda que o simples lazer, qual seja a valorização 
de terrenos em áreas onde isso não ocorreria sem que houvesse a 
intervenção pública.  
Dessa forma, novos espaços de moradia foram criados para as classes de 
maior poder aquisitivo, promovidas pela valorização do solo em áreas 
requalificadas e provocando a saída de parte da população que anteriormente 
residia no local. (FIRKOWSKI, 2001, p. 251). 

 

Nessa perspectiva, os projetos destinados à ampliação das áreas verdes e de 

“requalificação” urbana empreendidos pela administração pública a partir da década de 1970, 

desde a inauguração dos primeiros parques públicos até a constituição dos parques temáticos 

da década de 90, além das finalidades estritamente culturais, de lazer ou de preservação 

ambiental, também apresentariam interesses relacionados à produção imobiliária de mercado. 

Além dos parques e espaços de lazer aqui detalhados, cabe destacar que até 1992, 

ainda foram inauguradas outras áreas verdes igualmente importantes à cidade como: Bosque 

João Paulo II (1980), no Centro Cívico; Bosque Capão da Imbuia - Horto do Matadouro (1981), 
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no Capão da Imbuia; Zoológico (1982), Bairro Boqueirão; Centro Esportivo do Capanema, 

Bairro Jardim Botânico (GAZETA DO POVO, 27/03/1982); Praça Helene Ginvert Garfunkel 

(GAZETA DO POVO, 15/03/1983), Bairro Batel; Bosque Dr. João Carlos H. Gutierrez (1986), 

Bairro Vista Alegre; Parque General Iberê de Mattos (1988), Bairro Bacacheri; Bosque 

Reinhard Maak (1989), Bairro Boqueirão; além do Parque das Pedreiras (1990), Bairro 

Abranches; Jardim Botânico (1991), Bairro Jardim Botânico; Bosque do Pilarzinho (1991), 

Bairro Pilarzinho; Parque Nascentes do Belém (1991), Bairro Cachoeiras; Parque Municipal 

do Passaúna (1991), Bairro Augusta; e Bosque Zaninelli – Universidade Livre do Meio 

Ambiente (1992), Bairro Pilarzinho. (IPPUC, 2009, p.265). 
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2.3.2 A “revitalização” do Setor Histórico e a preservação da identidade urbana: “valorização” 

dos espaços “estagnados” 

 

Seguindo as diretrizes apontadas no Plano Diretor, Prefeitura Municipal e IPPUC 

dedicaram especial atenção à questão da preservação do patrimônio histórico e arquitetônico 

local e a renovação urbana; destacando-se o Plano de Revitalização do Setor Histórico de 

Curitiba, elaborado pelo IPPUC em 1970, e o Decreto Municipal nº 1.160/1971, o qual, de fato, 

delimitou oficialmente a área do “Setor Histórico”. O plano específico a revitalização, 

elaborado anteriormente ao referido decreto municipal, aponta recomendações, sugestões e 

estudos sobre o tema, evidenciando, ainda, o posicionamento, os valores e as perspectivas 

vigentes na época sobre o patrimônio histórico. 

De acordo com o Decreto Municipal nº 1.160/1971, a área do Setor Histórico, localizada 

em grande parte no Bairro São Francisco e próxima ao centro tradicional, envolveu  espaços 

e logradouros como Praça João Cândido e entorno (parte das ruas Kellers e Jaime Reis), 

Praça Garibaldi e entorno, parte da Rua Dr. Muricy, parte da Rua do Rosário, Rua Claudino 

dos Santos, Largo Coronel Enéas e entorno, Rua São Francisco, Rua Mateus Leme (entre 

Largo Coronel Enéas até Rua Carlos Cavalcanti), Travessa Júlio de Campos, Praça José 

Borges de Macedo, Praça Generoso Marques e entorno e parte da Rua Riachuelo. Na região 

também estavam inseridos conjuntos e edificações considerados como “representativos” da 

história da cidade como o Belvedere da Praça João Cândido (1915), em estilo art-nouveau; 

Ruínas de São Francisco, na Praça João Cândido; a edificação neoclássica da Sociedade 

Garibaldi (1887); Palacete Wolf (1880); a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco (1737); 

edificação do atual Solar do Rosário (Século XIX); edificações do atual Conservatório de 

Música Popular Brasileira (1897) e do Solar dos Guimarães (1897); Casa Hauer (1897); 

sobrado da esquina da Travessa Júlio de Campos com Av. Barão do Serro Azul (1892); 

edificação térrea da atual Casa Romário Martins (Século XIX); Paço Municipal (1916) e 

conjunto de quatro antigos sobrados na Praça Generoso Marques; entre outras. (IPPUC, 

1970). 

Apesar da proximidade com a movimentação comercial predominante na Rua XV de 

Novembro e na Praça Tiradentes, a área inserida no Setor Histórico caracterizava-se, na visão 

dos técnicos, pela "estagnação" (IPPUC, 1970, p.02), predominando edificações em precário 

estado de conservação, falta de infraestrutura (iluminação, pavimentação e serviços de 

limpeza pública), além da presença de pequenos estabelecimentos comerciais como 

armazém, açougue, peixaria, quitanda e bares, voltados para público consumidor com menor 

poder aquisitivo, além de outros tipos de estabelecimentos como pensão e “hotel de baixa 

categoria” (IPPUC, 1970, p. 19). 
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A proposta apresentada ao público versava sobre a “importância” de “revitalizar” e 

“integrar” esses espaços à vida urbana, beneficiando, na perspectiva dos idealizadores do 

projeto, usuários e turistas: 

    

Curitiba remodela o setor histórico 
Fachadas completamente remodeladas, de três prédios antigos na Generoso 
Marques, esquina com Riachuelo e outros dois na Rua XV, esquina com 
Monsenhor Celso. Estão as primeiras mostras do Programa de Renovação 
do Setor Histórico Tradicional de Curitiba que a URBS vem desenvolvendo 
de acordo com estudos do IPPUC. 
O Programa de Renovação do Setor Histórico tradicional de Curitiba vem 
atuando no sentido de promover a remodelação das fachadas e interiores de 
edifícios considerados de valor arquitetônico, de modo a restituir-lhe suas 
características originais e também promover a renovação das edificações 
envelhecidas e deterioradas contribuindo para o aprimoramento da paisagem 
urbana. Além disso, participará na revitalização da Praça da Ordem, através 
da criação de um ambiente propício à criação, no local, de um centro de 
atração turística, dadas condições históricas, ligadas ao passado de Curitiba. 
(O ESTADO DO PARANÁ, 03/09/1972, p.08). 

 

Entre as medidas de preservação propostas destacavam-se: classificação das 

edificações (unidades monumento, unidades de acompanhamento e unidades 

incaracterísticas), orientações técnicas para restauração, tombamento de edificações 

consideradas como Patrimônio Histórico Estadual, incentivos fiscais como a isenção de 

impostos municipais à recuperação e preservação das edificações, isenção de impostos às 

atividades comerciais que contribuíssem com a promoção das unidades de preservação e o 

financiamento dos trabalhos de restauro através da URBS. 

O plano, assim como o Decreto Municipal nº 1.160/1971, evidencia intenções em 

controlar as práticas sociais no espaço público. Através de um zoneamento rigoroso, buscava-

se não apenas monitorar as edificações antigas e as novas construções inseridas no Setor 

Histórico, mas, principalmente, controlar os usos, estimulando a instalação do “comércio 

adequado”, restringindo determinadas sociabilidades não condizentes com o perfil econômico 

do novo público consumidor e usuário do espaço “revitalizado”: 

 

Art. 16 No setor histórico são permitidos os seguintes usos: entidades 
culturais, escritórios e consultórios, ateliers de artes plásticas e oficinas de 
artesanato, galerias de arte, bares, restaurantes, moradias, cinemas e 
teatros, edifícios de culto e comércio varejista. 
§ 1º São usos permissíveis os hotéis, pensões, estacionamentos particulares 
e outros usos compatíveis, a critério do Conselho de Zoneamento.  
§ 2º São proibidos todos os usos não compreendidos neste artigo. 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, Decreto Municipal nº 1.160/71, 
1971, p. 05). 

 

Assim como na Rua XV de Novembro, o plano apresenta uma ampla área de circulação 

exclusiva para pedestres, interligando as praças Garibaldi, Tiradentes e Generoso Marques. 
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Menciona-se ainda a necessidade de melhoramentos nos passeios, a implantação de pontos 

de ônibus para a linha turismo, iluminação especial, ajardinamento, sinalização, controle da 

publicidade dos estabelecimentos comerciais e a arborização da Praça João Cândido. 

Além do Museu Alfredo Anderson, já instalado nas imediações do setor, o plano 

propunha novos espaços culturais como a Central de Informações Turísticas, Museu das 

Etnias, Museu da Arte Sacra, Museu da Cidade, Pavilhão de Exposições e a adaptação do 

Largo Coronel Enéas para abrigar barracas de feiras, espetáculos e exposições, bem como 

estabelecimentos comerciais voltados ao turismo, como restaurantes, cafés, galerias de arte, 

lojas de souvenirs entre outras. (IPPUC, 1970, p. 39). 

Acompanhando o programa para a preservação da arquitetura e dos monumentos 

históricos, o projeto também manifestava propósitos de “valorizar” os espaços considerados 

“estagnados”, inserindo novas atividades turísticas e promovendo uma produção cultural com 

fins comerciais e voltada ao consumo que, na perspectiva dos planejadores, representariam 

“investimentos” economicamente mais “compensadores” que as atividades que, até então, 

predominavam nessa região: 

 

O cuidado especial com o patrimônio dos centros históricos urbanos, 
materializados na arquitetura representativa de diversos períodos da 
evolução das cidades, é atualmente uma séria preocupação da maioria das 
nações. (...) O desenvolvimento do turismo veio de certa forma contribuir para 
a preservação desse patrimônio, constituindo-se o turista em última análise 
no principal usuário dos bens preservados.  
(...) Verifica-se ainda que o crescimento do centro comercial na direção sul 
provocou uma estagnação do seu antigo centro, deixando o campo aberto 
para uma substituição do tipo de comércio. Essa modificação, a ser 
empreendida agora, deveria ser orientada no sentido de uma renovação do 
uso das unidades a preservar, de maneira que as medidas de salvaguardar 
se completassem com medidas de revitalização do uso. 
(...) A preservação se efetivará de fato no momento em que passar a 
significar um investimento compensador. Nesse sentido, este Plano vê a 
possibilidade de transformação da área em um centro que concentre 
equipamentos de cultura e determinadas atividades comerciais, ambos 
significativos como atração turística, e capazes de uma revitalização da área. 
(IPPUC, 1970, p. 01 e 02, grifo nosso). 

 

As preocupações com a restauração de antigas edificações e a conservação de ruas e 

praças consideradas “significativas” na história local, ganharam importância em um contexto 

caracterizado pelo interesse institucional em consolidar uma nova imagem para Curitiba, 

apresentada com cenário de espetáculo, contemplação e consumo cultural, acentuando a 

presença da capital paranaense no roteiro turístico nacional e internacional. 

Theodore, Peck e Brenner (2009, p. 08) destacam como uma das metas das políticas 

urbanas neoliberais “movilizar espacios de la ciudad tanto para el crecimiento económico 

orientado al mercado, como para las prácticas de consumo de las elites, asegurando al mismo 

tiempo el orden y el control de las poblaciones excluidas“. As considerações direcionadas ao 
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turista como o “principal usuário dos bens preservados” (IPPUC, 1970, p.01) significou 

privilegiar o consumidor, ao invés do cidadão e do usuário da cidade, reforçando o controle 

do espaço público na área do Setor Histórico, desqualificando e afastando práticas populares 

e usos espontâneos do espaço desvinculados dos interesses turísticos e culturais comerciais: 

 
Com efeito, a linguagem turística confunde cidadão com consumidor e a 
cidade como mercado. Desta forma, Curitiba é, além de uma cidade, uma 
mercadoria; algo para ser anunciado e vendido para a população, como 
qualquer outro produto lançado no mercado. (SANCHEZ, 1997, p. 89). 

 

As propostas de “revitalização” do Setor Histórico, assim como o Plano de 

Pedestrianização e a ideia de “renovação” do centro, mantêm semelhanças com o que 

Janoschka (2011, p. 122) define como “la proliferación de una estética aséptica”, onde o 

Estado estabelece políticas urbanas para remodelar áreas na cidade e criar ambientes 

voltados ao consumo da classe média e média-alta, em detrimento dos moradores ou usuários 

habituais: 

 

... la reconfiguración urbana se dirige a transformar y comercializar el espacio 
público. Esto conlleva la proliferación de una estética aséptica que no 
necesariamente satisface a los habitantes de esos espacios, sino más bien 
al turista (suburbano) que los visita para entretenerse en su tiempo libre. En 
una versión relativamente poco agresiva, simplemente se organizan 
festivales múltiples en espacios públicos. Pero es frecuente que se 
establezcan estrategias que subordinan la vida urbana exclusivamente al uso 
comercial, lúdico y estético. (JANOSCHKA, 2011, p.122). 

 

Ainda no início da década de 1970, destacaram-se outros importantes projetos de 

revitalização e de reaproveitamento de espaços ociosos e edificações antigas que, mesmo 

não inseridos na área inicialmente definida como Setor Histórico, receberam atenção da 

imprensa, a exemplo do Teatro Paiol, Galeria Schaffer, Centro de Criatividades e Pedreira da 

Prefeitura. 

A edificação ocupada atualmente pelo Teatro Paiol, localizada no Bairro Prado Velho, 

foi construída na primeira década do século XX para servir, originalmente, como paiol de 

pólvora. A partir de 1917 o local recebeu novos usos, recebendo arquivos da prefeitura 

municipal e, “anos mais tarde, com a criação de um departamento encarregado de preparar a 

pavimentação das ruas, ali foi instalada a Usina de Asfalto” (CARVALHO, 2008, p. 06). A 

proposta de reaproveitar a antiga edificação, transformando-a em teatro e espaço cultural, 

partiu de um grupo de artistas e foi apresentada à prefeitura que, com simpatia, apoiou a 

proposta e atuou diretamente para a concretização da ideia. (Ibidem, p. 12). 

Além dos trabalhos específicos desenvolvidos para a restauração, foram 

disponibilizados espaços necessários às diversas atividades como: sala de espetáculo com 

250 lugares, camarins, área administrativa, biblioteca, ambiente para exposições, área para 
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escola de teatro, bar e sanitários. O terreno onde estava localizado a edificação, por sua vez, 

foi transformado em Largo Guido Viaro. (CARVALHO, 2008, p. 18). O Teatro Paiol foi 

inaugurado em 27 de dezembro de 1971, com a realização do primeiro espetáculo e a 

presença de Vinícius de Moraes, tornando o local, desde então, verdadeiro ícone cultural e 

artístico da capital. (O ESTADO DE SÃO PAULO, 22/12/1971, p.12). 

A Galeria Schaffer também se originou de uma proposta de restauração de uma antiga 

edificação, ocupada pela famosa Confeitaria Schaffer, atingida por incêndio em 20 de outubro 

de 1978. A reciclagem da edificação envolveu a participação da Prefeitura, Fundação Cultural 

de Curitiba e Clube de Criação. (MENDONÇA, 1991). Localizada na Rua XV de Novembro, 

entre as ruas Monsenhor Celso e Barão do Rio Branco, portanto, inserida na área de 

pedestrianização e articulada ao calçadão, a galeria foi inaugurada em 29 março de 1981, 

oferecendo serviços como confeitaria, lojas e o Cine Groff, em homenagem ao cineasta 

curitibano João Batista Groff, além de área para exposição de equipamentos e materiais 

cinematográficos. (GAZETA DO POVO, 30/03/1981, p.03). 

O projeto do Centro de Criatividade reaproveitou as instalações de um fábrica de cola 

desativada, localizada na área do Parque São Lourenço, constituído por cinco pavilhões e 

uma praça coberta, totalizando 2,5 mil metros quadrados. Quando inaugurado, em 26 de 

novembro de 1973, passou a abrigar ateliês de artes plásticas, teatro, música entre outras 

atividades. 

A área denominada como Pedreira da Prefeitura, localizada no Bairro Abranches, 

abrigava, desde 1940, atividades relacionadas à extração de pedras e à produção de britas 

de diversas granulometrias, pedriscos e pó de pedra, indispensáveis às obras de 

pavimentação e de construção de novas edificações. Na década de 60 também foi instalada 

uma usina de asfalto no local. (MENDONÇA, BARZ e NUNES, 1992). A primeira iniciativa de 

utilizar a área para fins artísticos e culturais ocorreu em 30 de janeiro de 1974, quando, 

momentaneamente, o espaço foi utilizado para o histórico concerto da Orquestra Sinfônica da 

UPFR, integrando as atividades do VII Festival de Música de Curitiba. (GAZETA DO POVO, 

30/01/1974, p.04). Concluído o episódio, as atividades ligadas à extração de pedra e à 

produção de asfalto foram retomadas. Somente em 1981 a pedreira foi desativada e, logo em 

seguida, em 1987, encerrou-se os trabalhos da usina. 

Posteriormente, 1989, o IPPUC elaborou o Projeto Parque das Pedreiras, 

transformando, definitivamente, a área de 30 mil metros quadrados em um amplo e belo 

espaço cultural, com capacidade para 30 mil espectadores, aproximadamente. Após um 

período de reforma e instalação de novos equipamentos, o local foi inaugurado e passou a 

denominar-se Espaço Cultural Paulo Leminski. (MENDONÇA, BARZ e NUNES, 1992). 
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Tais iniciativas voltadas à defesa do patrimônio contribuíram decisivamente para a 

preservação de diversos espaços e edificações, contudo, imprensa e documentação 

institucional evidenciaram contradições e indefinições nas próprias propostas elaboradas pelo 

IPPUC e Prefeitura nas décadas de 70 e 80, exemplificados nos casos e episódios envolvendo  

a abertura de uma nova via de circulação na parte antiga da cidade, a forma e os critérios 

adotados para a classificação das edificações a serem preservadas, as discussões sobre o 

destino da Antiga Estação Ferroviária e a reciclagem da antiga Metalúrgica Marumby. 

A elaboração do Plano de Revitalização do Setor Histórico de Curitiba (IPPUC, 1970) 

envolveu uma análise das edificações localizados no denominado setor, classificando-as a 

partir de cinco categorias: unidades de 1º grau, unidades de 2º grau, unidades alteradas, 

unidades neutras e unidades conflitantes. Entre essas, as denominadas “unidades de 1º grau” 

receberam as maiores considerações e importância no estudo: 

 
Classificamos as unidades arquitetônicas do SH segundo cinco categorias: 
a. Unidades de 1º grau – são aquelas de maior valor seja pelo significado 
histórico ou seja pela expressão arquitetônica; 
b. Unidades de 2º grau - são aquelas de menor importância como obra de 
arquitetura, mas, por pertencerem à mesma época das principais unidades 
de 1º grau do Setor, sua presença contribui decididamente para a tônica 
paisagística do conjunto; 
c. Unidades alteradas – são aquelas cujas modificações exteriores, embora 
alterando substancialmente sua arquitetura, não provocaram contudo uma 
deformação irremediável; 
d. Unidades neutras – são aquelas que destituídas de importância como 
expressão arquitetônica não prejudicam porém o conjunto; e 
e. Unidades conflitantes – são aquelas que prejudicam o conjunto conflitando 
plasticamente com os prédios de 1º e 2º grau.  (IPPUC, 1970, p.05) 

 

O Decreto Municipal nº 1.160/1971, assim como mencionado pelo plano, classifica as 

edificações inseridas no referido setor em três categorias: unidades monumentos, unidades 

de acompanhamento e unidades “destituídas de importância arquitetônica”. De acordo com o 

segundo artigo: 

 
Art. 2º Para efeitos do presente decreto, as edificações situadas no setor 
histórico definido no artigo anterior se classificam, segundo seu valor 
arquitetônico, em três categorias... 
1- unidades-monumentos – as de maior valor, seja pelo significativo 

histórico, seja pela expressão arquitetônica; 
2- unidades de acompanhamento – as de menor importância como obra de 

arquitetura, mas que por pertencerem à mesma época das unidades-
monumentos, contribuem para a fisionomia paisagística do setor; 

3- unidades destituídas de importância arquitetônica. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CURITIBA. Decreto Municipal nº 1.160/71, 1971, p.02). 

 

A classificação, sugerida pelo Plano de Revitalização do Setor Histórico de Curitiba 

(IPPUC, 1970) e disposta através Decreto Municipal nº 1.160/1971, preconiza uma hierarquia 

a partir de critérios estipulados pelo corpo técnico e institucional, determinando níveis de 
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“importância” e de “valor” entre as edificações localizadas no setor, a prioridade e a relevância 

conferida pelo poder público à cada edificação e, indiretamente, também sugere diferenciais 

entre as edificações inseridas no setor histórico e aquelas não localizadas na referida região. 

A “preocupação” com a preservação histórica priorizou aquelas edificações 

consideradas “significativas como expressão arquitetônica regional e local” (IPPUC, 1970, p. 

05) e “as de maior valor” (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA. Decreto Municipal nº 

1.160/71, 1971, p.02), não envolvendo outras construções ou espaços existentes em outras 

áreas da cidade ou mesmo nas proximidades do setor, as quais ficaram temporariamente 

ameaçadas ou foram radicalmente alteradas e mesmo demolidas naquela época; a exemplo 

das consequências advindas da abertura de uma nova via na região. 

O novo Plano Diretor já previa a abertura de uma via nessa área, a fim de conectar a 

Rua Augusto Stellfeld e Av. Barão do Serro Azul, implantando-a sobre Travessa Nestor de 

Castro e sobre uma parte da Rua José Bonifácio (Figura 00). O Plano de Revitalização de 

1970, buscando manter a ligação entre Praça Tiradentes e o Largo Cel. Enéas (Setor 

Histórico), realizada até então pela José Bonifácio, apresentou a seguinte proposta para o 

sistema viário da região: 

 
O setor é atravessado por uma via de tráfego rápido – avenida estrutural 
norte. Pelas condições do relevo há possibilidades de evitar que esta via 
seccione o setor – o que é fundamental neste plano. Neste sentido 
propomos que a Av. Estrutural Norte passe sob a rua José Bonifácio. 
Essa medida é viável, pois essa rua tem no ponto de cruzamento com aquela 
avenida uma cota mais alta que a do início da estrutural na Barão do Serro 
Azul. Isso manterá a ligação natural entre a Praça Tiradentes e o Largo do 
Cel. Enéas através da José Bonifácio. (IPPUC, 1970, p.35, grifo nosso). 

 

Contudo, a nova via foi implantada sobre, e não “sob”, a antiga José Bonifácio. A nova 

via foi rebaixada apenas em um trecho da Rua Augusto Stelfeld, entre a Rua do Rosário e 

Rua Ébano Pereira (GAZETA DO POVO, 09/01/1973, p.07); não apenas consolidando o 

seccionamento do “setor histórico”, mas assolando edificações e espaços de vivência ali 

localizados. 

Apesar das sugestões para garantir a “ligação natural” entre o centro e a parte histórica, 

o plano não desenvolveu questionamentos ou estudos avaliativos mais específicos sobre 

possíveis riscos ou impactos decorrentes da implementação de uma nova via nessa área, 

mesmo sendo essa rebaixada. O plano apresenta, inclusive, em uma de suas pranchas, a 

projeção inicial da nova avenida (Mapa 03) sobre a malha urbana existente antes de 1970, 

onde percebe-se que a abertura da via exigiria a demolição de diversas edificações e a 

alteração da configuração de várias quadras; contudo, como destacado, não constam alusões 

ou indicativos sobre custos e impactos sociais e culturais desta obra viária na região. 
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Na imprensa, a abertura da via conectado Rua Augusto Stellfeld e Av. Barão do Serro 

Azul, foi destacada como fundamental ao sistema viário, a fim de "descongestionar o centro 

e permitir um fluxo mais livre e rápido de tráfego entre os bairros" (GAZETA DO POVO, 

11/03/1973, p.08), impedindo que os veículos provenientes das avenidas estruturais ficassem 

concentrados na área central. A obra provocou impacto radical na configuração e nas relações 

espaciais e históricas, pois, além do arrasamento das edificações que se encontravam na 

área definida para o traçado da nova via, “talhou o conjunto urbano da antiga rua Fechada 

(atual rua José Bonifácio), que ligava os fundos da catedral ao largo da Ordem” (DUDEQUE, 

2010, p. 243). A construção da Galeria Júlio Moreira10, passagem subterrânea exclusiva para 

pedestres, disposta sob a Travessa Nestor de Castro e interligando Rua José Bonifácio e 

Largo Coronel Enéas, inaugurada em 29 de setembro de 1976 (GAZETA DO POVO, 

28/09/1973), foi uma tentativa de reestabelecer relação entre Praça Tiradentes e o Setor 

Histórico. 

O Plano de Revitalização do Setor Histórico de Curitiba de 1970, ainda menciona 

propostas pioneiras para conceder novos usos à região, relacionadas à ideia de “promoção 

turística” e “a necessidade de atrair para a área determinadas atividades comerciais mais de 

interesse do turista” (IPPUC, 1970, p. 41), incluídos estabelecimentos como cafés, 

restaurantes, lojas e ateliers de arte entre outros serviços similares. Coerente com as 

intenções de promover um cenário de contemplação propício ao turismo, o documento 

destaca a elaboração de uma “pesquisa de opinião” (IPPUC, 1970, p.41) com o objetivo de 

apontar atividades de “comércio adequado” para o Setor Histórico. A pesquisa privilegiou a 

opinião dos comerciantes que se enquadravam com a proposta e que não, necessariamente, 

estavam localizados na referida área. Mesmo que de caráter breve e visando apenas indicar 

sugestões, a pesquisa não envolveu outros setores da sociedade, restringindo-a ao corpo 

técnico de planejadores, autoridades e aqueles estabelecimentos comercias considerados, 

do ponto de vista institucional, como os mais representativos da cidade. 

Contemporâneo aos eventos relacionados à elaboração do Plano de Revitalização do 

Setor Histórico de Curitiba (1970), a instituição do Decreto Municipal nº 1.160/1971 e com a 

inauguração do Teatro Paiol (1971), destacava-se a situação de abandono da Antiga Estação 

Ferroviária de Curitiba (Figura 09); assunto abordado em diversas reportagens e matérias na 

imprensa local. Inaugurada em fevereiro de 1885 (BARACHO, 2000), na região do Bairro 

Rebouças, antiga zona industrial de Curitiba, a estação foi desativada na década de 1970, 

                                                           
10 A Galeria Júlio Moreira incluiu, além da passagem para pedestres, um teatro com capacidade para 
105 lugares, espaços para livrarias, cafés e atividades culturais. A inauguração da Galeria e do novo 
calçadão do Setor Histórico (área exclusiva para pedestres) ocorreu no dia 29/09/1976. No evento de 
inauguração estavam presentes: o prefeito de Curitiba, Saul Raiz; o Ministro da Educação, Ney 
Aminthas de Barros Braga; e do governador do Estado do Paraná, Jayme Canet Junior. (GAZETA DO 
POVO, 29/09/1976). 
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perdendo sua importância funcional para o novo complexo “moderno” da Estação 

Rodoferroviária construída nas proximidades. De acordo com os jornais Gazeta do Povo e O 

Estado do Paraná, a edificação ficou ameaçada de demolição em vistas às intenções de 

prolongar a Rua Barão do Rio Branco, revelando a disparidade entre discurso e prática das 

próprias instituições que, até então, argumentavam em defesa do patrimônio histórico: 

 
Faltando, aproximadamente, três meses para a inauguração da Estação 
Rodoferroviária de Curitiba, a chefia da Rede Ferroviária ainda não sabe que 
aproveitamento dará ao prédio velho da Estação Ferroviária... 
Há bem pouco tempo, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Curitiba aprontou projeto para prolongamento da Rua Barão do Rio 
Branco, onde pedia a demolição do prédio velho da Estação Ferroviária. 
Em vista disso, vozes conservadoras manifestaram-se e sugeriram outro 
caminho para o futuro aproveitamento do edifício. (GAZETA DO POVO, 
01/07/1972, grifo nosso). 

 

Frente à situação, personalidades, autoridades e público simpatizante mobilizaram-se 

em defesa da conservação da Antiga Estação, propondo que o local fosse convertido em um 

museu ferroviário. O debate ganhou amplitude com o envolvimento e a manifestação de 

opositores à proposta de preservação, destacando-se o posicionamento de um deputado que, 

em pronunciamento na Câmara Federal, "pediu a derrubada da Estação Ferroviária" e o 

prolongamento da Rua Barão do Rio Branco para “desafogar” o trânsito na área central. 

(GAZETA DO POVO, 07/04/1973). 

 

 

Figura 09 
Antiga Estação Ferroviária de Curitiba (2012). 

Fonte: Acervo do autor. 
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Ainda de acordo com a Gazeta do Povo, “sensibilizado” com os apelos, tanto daqueles 

favoráveis à manutenção da Estação Ferroviária como também dos opositores à referida 

ideia, o IPPUC desenvolveu uma proposta condizente com as duas divergentes exigências: 

preservar a edificação e, ao mesmo tempo, oferecer uma solução ao prolongamento da 

referida via para “desafogar” o trânsito na área central. A proposta versava sobre a construção 

de uma gigantesca trincheira com 500 metros de extensão, disposta no cruzamento entre 

Avenida Sete de Setembro e Rua Barão do Rio Branco, possibilitando a continuação dessa 

última via sob a o prédio da estação ferroviária. A referência ao projeto, contudo, não 

significou, ao menos naquele momento, uma alteração nas considerações do IPPUC sobre a 

“importância” da referida edificação para a cidade: 

 
Ainda que considerando não ser de importância a Barão do Rio Branco para 
o sistema viário da cidade e que o antigo prédio da Estação Ferroviária de 
Curitiba não reúna condições para cultivo histórico, o IPPUC tem um 
plano para a conservação do prédio da Estação (afinal, ele foi o primeiro a 
surgir na Capital) e da construção do prolongamento da Barão: uma trincheira 
no cruzamento da Sete de Setembro com a Barão, com esta artéria tendo a 
continuação sob a velha casa. 
Entretanto, talvez sensibilizado pelos constantes apelos... o IPPUC já 
preparou um projeto onde satisfaz as duas partes: constrói-se uma trincheira, 
prolongando-se a Barão numa extensão de aproximadamente 500 metros, e 
a Barão passará por debaixo da Estação. Isto, apesar de considerar que... 
a Estação não seja tão necessária às tradições paranaenses. (GAZETA 
DO POVO, 07/04/1973, grifo nosso). 

 

O projeto da trincheira e o prolongamento da Rua Barão do Rio Branco não foram 

concretizados e a antiga Estação Ferroviária, apesar do descaso e do desinteresse da 

Prefeitura e do próprio IPPUC, foi “inscrita, em 1976, juntamente com a Ponte Preta, no livro 

de tombamento do IPHAN” (IUBEL, 2010, p. 100), sendo transformada em Museu Ferroviário 

em 1982. 

Na década seguinte, outra discussão relacionada ao patrimônio histórico ocupou as 

páginas dos jornais. Tratava-se do polêmico caso sobre a construção do primeiro shopping 

center em Curitiba, Shopping Mueller, em área anteriormente ocupada pela antiga Metalúrgica 

Marumby. A antiga fábrica, pertencente a Mueller & Irmãos Ltda, estava implantada em uma 

grande área na região do atual Centro Cívico. Com a transferência das atividades da fábrica 

para a Cidade Industrial de Curitiba, na década de 70 (SHOPPING MUELLER, 2015), o 

terreno ficou ocioso, mas ainda conservando parte das fachadas das instalações. A extensão 

e a localização estratégica do terreno, próximo ao centro e a Avenida Estrutural Norte, 

despertara “sucessivamente o interesse de vários incorporadores e construtores” (OLIVEIRA, 

2000, p. 166). 

Como destaca Oliveira (2000, p.166), a legislação vigente para a região apresentava 

diversas exigências, o que inibia ou não estimulava novos empreendimentos. A inserção do 
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terreno no Setor Especial de Interesse de Preservação proibia modificações materiais e 

relacionados aos usos, exigindo-se prévia consulta e parecer de uma comissão especialmente 

voltada à análise do caso. Na região estavam permitidos a instalação de estabelecimentos 

comerciais e de serviços, mas para a construção de centros comerciais exigia-se a presença 

do Conselho de Zoneamento. Além disso, exigia-se às novas construções, a manutenção de 

generosos recuos, fator que reduzia a área de ocupação sobre o terreno. (Ibidem, p. 167). 

Apesar de todas as restrições e para perplexidade daqueles que acompanhavam o 

debate, foi concedida permissão para a construção de um shopping center no referido local: 

 
Subitamente, em março de 1980 foi concedida à Same - Administração e 
Empreendimentos Ltda. autorização para ocupar a integridade do terreno, 
isto é, sem qualquer recuo, a título de preservação das fachadas, com um 
projeto gigantesco, gerador de tráfego intenso – o que era vedado pela lei – 
e destinado a uma finalidade que contrariava as normas ali vigentes para o 
uso do solo: o da construção de um shopping center. (OLIVEIRA, 2000, 
p.166). 

 

O empreendimento recebeu divulgação nos grandes jornais de circulação nacional 

(Figura 10), sendo apresentado à população como novo "ponto de encontro da cidade", 

conciliando atividades de lazer, trabalho e a preservação do patrimônio histórico local, o que, 

na visão dos promotores, constituiria como "um verdadeiro trabalho de restauração e 

preservação" (O ESTADO DE SÃO PAULO, 26/09/1982, p.57). Buscando amenizar críticas 

relacionadas aos impactos do complexo comercial à região, mencionava-se a disponibilização 

de amplo estacionamento com capacidade para “12.000 carros por dia”, além da proximidade 

com “um dos sistemas de transporte mais modernos do país”, o que facilitaria a circulação de 

pedestres, automóveis e transporte de mercadorias, evitando maiores transtornos no 

cotidiano dos moradores e daqueles que trabalhavam no Centro Cívico e bairros vizinhos. 

Contudo, benéficos à parte, a instalação do shopping resultou em consideráveis 

impactos à memória do bairro. A ocupação completa do lote e a incorporação das fachadas 

da antiga indústria à nova edificação descaracterizou as ruínas ali existentes e, ao mesmo 

tempo, a história do próprio bairro, uma vez que os fragmentos e o espaço pertencente à 

antiga fábrica integravam o conjunto de lembranças e símbolos específicos locais: 

  
A paisagem também desempenha um papel social. O ambiente conhecido 
por seus nomes e familiar a todos oferece material para as lembranças e 
símbolos comuns que unem o grupo e permitem que seus membros se 
comuniquem entre si. (LYNCH, 2010, p. 143). 
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Figura 10 

Anúncio publicitário do Shopping Center Muller divulgado em jornal de circulação nacional. 
Fonte: O ESTADO DE SÃO PAULO, 26/09/1982, p.57. 

 

No contexto das grandes transformações urbanas das décadas de 1970 e 1980, o Plano 

de Revitalização do Setor Histórico (1970), as discussões pertinentes à antiga Estação 

Ferroviária em 1972 e os projetos de revitalização de antigas edificações, guardadas as 

respectivas particularidades de cada caso, espelham o posicionamento contraditório das 

instituições envolvidas com o patrimônio histórico. Se, de fato, algumas edificações foram 

preservadas e classificadas como “significativas como expressão arquitetônica regional e 

local” (IPPUC, 1970, p. 05), outros espaços, entretanto, foram esquecidos, sofreram 

descaracterização ou acabaram condenados à demolição. O processo de seleção dos 

espaços mais “significativos” não ocorreu por acaso, mas foi elaborado e construído a partir 

de interesses emergentes na década de 1970: 

 
Nem sempre houve, entretanto, a intenção consciente de criar uma edificação 
ou marco visual voltado à contemplação turística. A criação desses lugares 
assentou-se, sobretudo, em decisões de natureza funcional – no campo do 
planejamento urbano, dentro do projeto de modernização iniciada em Curitiba 
nos anos 70. 
(...) 
O discurso oficial da cidade tem evidentes rebatimentos no discurso do 
turismo, traduzindo a concretização local de um complexo de valores e mitos 
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neste contexto cultural. (...) esta linguagem opera com uma seleção de 
ângulos e comportamentos da vida urbana: pinça e seleciona espaços 
enquanto omite outros; ressalta aspectos da materialidade da cidade e das 
práticas cotidianas que, no entanto, quando veiculadas, parecem referir-se à 
cidade como um todo. (SANCHEZ, 1997, p. 85). 

 

A seleção de espaços “representativos” da história local também foi importante para 

conferir uma nova identidade à cidade a partir de 1971, particularmente relacionada com um 

“padrão de vida urbano” voltado “às novas camadas médias detentoras de capital cultural e 

simbólico” (SANCHEZ, 1997, p. 91), imagem que passa a ser utilizada na divulgação nacional 

e internacional da cidade no decorrer das décadas seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

2.3.3 Pedestrianização: fortalecer o espaço público e o polo comercial na área central 

 

O processo pioneiro de pedestrianização foi iniciado em abril de 1966, quando a 

Travessa Oliveira Belo, pequeno trecho localizado entre a Rua Luiz Xavier e Praça Zacarias, 

foi fechada à circulação de veículos. A execução da obra foi concluída e entregue ao público 

em setembro do mesmo ano, constituindo-se na primeira área exclusiva de pedestre da 

cidade. (FARACO, 2002, p. 154). 

No entanto, foi no período da primeira administração de Jaime Lerner (1971-1975) que 

ocorreu a ação decisiva no sentido de promover a expansão e a consolidação dos espaços 

exclusivos para pedestres, tendo como ponto de partida o histórico fechamento da Rua XV de 

Novembro em 19/05/1972. A escolha da data e do horário, estrategicamente planejada, final 

de tarde de uma sexta-feira, impedia que comerciantes insatisfeitos “impetrassem mandado 

de segurança contra a prefeitura” (MENEZES, 1996, p.92), garantindo tempo suficiente aos 

trabalhos de calçamento na rua com petit-pavet, a colocação de floreiras e algumas árvores. 

(O ESTADO DO PARANÁ, 21/05/1972). 

O projeto dos espaços exclusivos para pedestres previa a supressão da circulação de 

automóveis e a transformação da referida via em amplo calçadão (Figura 11), com 

implantação de nova pavimentação, equipamentos destinados ao lazer e à convivência, além 

da arborização e jardins. Mas a proposta encontrou resistência de muitos proprietários de 

estabelecimentos comerciais localizados ao longo da Rua XV de Novembro, insatisfeitos com 

a imposição do projeto e a falta de consulta pública, assim como também manifestavam 

receios quanto à possível diminuição do movimento de clientes: 

 
Os técnicos pretendem, em suma, presentear Curitiba com uma rua que seja 
uma festa. Seria conveniente, entretanto, que se perguntasse ao curitibano 
se ele quer realmente essa rua festiva, ou se quer de volta a sua principal 
artéria comercial, que está sendo gradual e implacavelmente destruída. 
O presente que os técnicos municipais estão preparando para os curitibanos, 
fechando definitivamente a Rua XV, "para equipará-la culturalmente", pode 
ser um autêntico presente de grego. O grande problema é que ninguém 
está consultando o presenteado, para saber se ele aceita ou repudia o 
presente. (O ESTADO DO PARANÁ, 18/05/1972, p.03, grifo nosso). 

 

No dia seguinte, 20 de maio de 1972, a prefeitura divulgou na Gazeta do Povo o anúncio 

intitulado A nova Rua XV vai ficar linda de viver, acompanhado de breve texto e sugestivos 

desenhos alusivos à nova sociabilidade proposta à principal rua comercial da cidade: árvores, 

flores, mesas, cadeiras e quiosques para venda de cafés. O cenário referenciava uma grande 

praça pública caraterizada pela diversidade de usos como atividades comerciais, circulação 

de pedestres, lazer, convívio e até contato e interação com a natureza. 
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Figura 11 
Obras de calçamento da Rua XV de Novembro, maio de 1972. 

Fonte: Acervo da Casa da Memória de Curitiba / Fundação Cultural de Curitiba. 

 

Anunciado como um passo importante para devolver a cidade ao pedestre, o projeto foi 

amplamente divulgado na imprensa, repercutindo, inclusive, no cenário internacional. A 

proposta contou com o apoio do grupo de urbanismo da União Internacional dos Arquitetos – 

UIA (GAZETA DO POVO, 20/05/1972), então reunido na capital paranaense em maio de 1972 

para preparar o XII Congresso Internacional que seria realizado na Bulgária em setembro 

naquele mesmo ano: 

Arquitetos veem mudanças em Curitiba 
Depois de visitarem as obras que estão sendo realizadas na Rua XV e se 
reiterarem do plano da URBS no sentido de reservar a rua totalmente para os 
pedestres, os diversos arquitetos não pouparam elogios ao projeto já em 
implantação. "Estou surpreendido com as medidas em Curitiba para fazer 
voltar aos pedestres o centro da cidade" disse Mitri Nammar, do Líbano, 
destacando que o retorno das ruas centrais aos pedestres é motivo de 
estudos e medidas em todo o mundo e, nas cidades onde já estão 
implantadas, foram colhidos bons resultados, notadamente para o setor 
comercial". (O ESTADO DO PARANÁ, 20/05/1972, p.08). 
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Superado os momentos iniciais mais críticos da disputa envolvendo administração 

municipal e comerciantes opostos à ideia do calçadão, os quais logo perceberam as 

vantagens da intensa movimentação que passou a ocorrer na frente das lojas e vitrines, a 

prefeitura dedicou esforços para a expansão, processo que foi acompanhado da introdução 

de atividades culturais como as sessões de artes plásticas ao ar livre direcionada ao público 

infantil (GAZETA DO POVO, 27/05/1972), disposição de mobiliário e demais equipamentos 

como bancos, nova iluminação, quiosques, novo modelo de banca para venda de revistas, a 

instalação de um antigo bonde elétrico desativado e adaptado para usos culturais em 1973, 

bem como melhorias nos serviços de limpeza pública, cuidados relativos ao paisagismo, com 

a arborização e a fixação de vasos com flores ao longo de todo o calçadão. 

 

 

Figura 12 
Perspectiva da “sala de estar”, integrante do plano de pedestrianização da Rua XV de Novembro, 

destacam-se os quiosques de serviços, o paisagismo e a Torre de Informação.  
Fonte: O ESTADO DO PARANÁ, 05/11/1972. 

 

Além desses benefícios, sobressaiu-se o espaço denominado “sala de estar” (Figura 

12) da cidade (O ESTADO DO PARANÁ, 24/11/1972, p.08), instalada em 18 de fevereiro de 

1973 (MENDONÇA, 1991) em um trecho da Rua XV de Novembro compreendido entre a Rua 

Dr. Murici e Avenida Marechal Floriano, "um completo mobiliário urbano" formado pelo 

conjunto de quatro quiosques com estrutura de aço e cobertura de acrílico dispostos em uma 
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área total de 64 metros quadrados, cada qual oferecendo serviço específico: café com espaço 

anexo para degustação, venda de material turístico aos cuidados da Paranatur, Central de 

Interurbano e um posto para a venda de selos e à “transmitir  recados" (O ESTADO DO 

PARANÁ, 05/11/1972, p.08). 

Integrada à “sala de estar” também estava a Torre de Informação, uma grande estrutura 

metálica com "forma estilizada de um pinheiro”, descrita como "estética e funcional" (O 

ESTADO DO PARANÁ, 05/11/1972, p.08), localizada no centro do calçadão e ao lado das 

bancas de serviços, destinada à divulgação de eventos. Composta por estruturas metálicas e 

cobertura de acrílico, seguindo o modelo padrão dos quiosques, porém, destacando-se 

verticalmente em relação a esses, a Torre de Informação apresentava quatro faixas de 

letreiros luminosos: a primeira faixa, parte mais alta da estrutura, exibia eventos como maior 

tempo de duração, como congressos, seminários e feiras; a segunda faixa era dedicada à 

programação dos museus; a terceira faixa destinada aos espetáculos teatrais e ao cinema; e, 

por fim, a quarta faixa, próxima ao passeio, anunciava shows, concertos musicais e eventos 

esportivos. 

 Posteriormente, outras novidades e equipamentos foram introduzidos ou melhorados 

ao longo de todo o calçadão ou instalados em trechos específicos da Rua XV de Novembro. 

Em 07 de julho de 1976, por exemplo, entre a Rua Dr. Murici e Rua Ébano Pereira, foi instalado 

"o mais moderno e sofisticado relógio termômetro suíço" (GAZETA DO POVO, 06/07/1976, 

p.07), uma estrutura metálica disposta verticalmente e com nove metros de altura, exibindo 

em suas duas faces voltadas para leste e oeste do calçadão cinco grandes mostradores 

luminosos, cada um desses com um metro de altura, destinados à informar hora e temperatura 

local. Os componentes do relógio foram doados pela Societe Camy Watch S.A., e, segundo a 

imprensa, o modelo existia no Brasil em apenas duas capitais, São Paulo e Curitiba. (GAZETA 

DO POVO, 07/07/1976, p.08). 

O plano de pedestrianização envolveu, além da Rua XV de Novembro, outros 

logradouros na área central. Em 1976 os jornais anunciavam obras de implantação do 

calçadão na Rua Saldanha Marinho, trecho entre Rua do Rosário e Rua José Bonifácio, e, 

mencionando também a futura expansão da área de exclusiva de pedestres para toda a Rua 

José Bonifácio (GAZETA DO POVO, 02/06/1976, p.05), via estratégica para o acesso ao 

Largo da Ordem, conforme apontado pelo Plano de Revitalização do Setor Histórico de 

Curitiba já em 1970.  

Em março de 1979, a Gazeta do Povo voltou a mencionar novas propostas do IPPUC 

para a ampliação destes espaços, envolvendo ruas como Monsenhor Celso (trecho entre Rua 

XV de Novembro e Av. Marechal Deodoro), Rua Jesuíno Marcondes (trecho entre Rua 

Emiliano Perneta e Praça Osório), área leste à Praça Osório, parte da Rua Comendador 
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Araújo, entorno da Praça Tiradentes e a área em frente ao Edifício Asa (trecho entre a Rua 

Voluntários da Pátria e Alameda Cabral). (GAZETA DO POVO, 10/03/1979). Posteriormente, 

com modificações e aprimoramentos, o projeto continuou sendo elaborado e executado no 

decorrer da década de 1980. 

Com a concretização do plano de espaços exclusivos para pedestres, o calçadão da 

Rua XV de Novembro transformou-se em um dos principais “símbolos da modernidade 

emergente” (SANCHEZ, 1997, p.31). A sua constituição e perpetuação enquanto símbolo não 

foi resultado do acaso ou apenas de uma aceitação coletiva. Como representava o projeto 

que efetivamente inaugurou um período de sucessivas intervenções, o plano e seus 

resultados foram continuamente divulgados através dos meios de comunicação ao longo das 

décadas, através do qual tentava-se convencer a população dos benefícios das demais 

transformações urbanas em andamento e, ao mesmo tempo, também intentava legitimar um 

modelo de cidade elaborado sem uma ampla participação da sociedade: 

 
A linguagem síntese opera com a articulação “planejamento” e 
“humanização” reiterando a identificação do planejamento como portador do 
interesse geral e não daqueles interesses de grupos dominantes, 
contribuindo à anulação dos conflitos existentes. Na tentativa de tornar 
universais os valores implícitos nas decisões, o discurso fala em nome de 
uma coletividade ilusória, expressa, com significativa recorrência, na 
padronização de slogans: “grande comunidade humana”, “cenário de 
encontro”, “cidade cada vez mais humana”, “priorização do homem”. 
(SANCHEZ, 1993, p.149). 

 

Realizado sob pretexto de fortalecer os “espaços de convívio” e o espaço público, o 

projeto das áreas exclusivas para pedestres, assim como o plano de “revitalização” do Setor 

Histórico, não escondia intenções relacionadas ao consumo cultural e ao fortalecimento de 

um polo comercial central articulado aos serviços de turismo, ao mesmo tempo em que 

reforçava um imaginário relacionando Curitiba como uma cidade portadora de um modo de 

viver e habitar singular em relação aos demais centros: 

Nova Rua XV poderá dar lucro às lojas 
Dentro de alguns dias, o curitibano vai conhecer uma nova Rua 15 de 
Novembro: ela terá árvores e muitas flores, bares com mesinhas na calçada, 
torres de serviço, uma iluminação diferente, dando novo realce aos prédios. 
(...) A característica da Rua 15 como local de estar (além de circulação), mais 
do que nunca poderá ser explorada. (GAZETA DO POVO, 21/05/1972). 
 
Curitiba, dentro em breve deixará de ser simplesmente um ponto de 
passagem e hospedagem do turista, que tem como destino principal Foz do 
Iguaçu. Com a criação de pontos de atração turística no centro da cidade, 
como o mercado permanente de flores e o relógio das flores, no Largo da 
Ordem, ela já cativa e faz com que o turista permaneça um pouco mais em 
nossa cidade. 
Agora, um outro local vai chamar a atenção, inclusive dos próprios 
curitibanos: será a "sala de estar", que está sendo implantada na Rua XV de 
Novembro... (O ESTADO DO PARANÁ, 24/11/1972, p.08) 
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As preocupações em proporcionar espaços adequados ao desenvolvimento comercial, 

caracterizados pela oferta de equipamentos diferenciados destinados ao lazer e atividades 

culturais, ressaltando-se, principalmente, os cuidados quanto à estética, estavam sintonizadas 

com as expectativas do empresariado do setor hoteleiro e turístico, que, constantemente, 

reclamava, através da imprensa a falta de pontos referenciais de “atrações à cidade para 

conter o visitante por mais de uma noite" e exigia investimentos para inserir Curitiba no 

chamado Eixo de Turismo "que liga as grandes cidades do Prata às principais capitais 

brasileiras" (O ESTADO DO PARANÁ, 27/07/1972, p.06). 

Simultâneo às transformações urbanas na área central e no Setor Histórico, 

determinadas normas foram elaboradas e acentuadas para garantir o controle do espaço 

público “humanizado”. O Decreto Municipal no 1636, de 31 de dezembro de 1971, publicado 

no Diário Oficial (1971), estabeleceu uma área “terminantemente proibida a atividade do 

comércio ambulante de qualquer natureza”. O perímetro da área envolvia (Mapa 04) o 

respectivo itinerário: da Avenida Mateus Leme, esquina com Rua Augusto Severo, seguindo 

por essa via até a Rua Marechal Hermes; seguindo por essa até a Rua Mauá; seguindo por 

esta até a Rua Agostinho Leão Júnior; seguindo por essa até Rua Ubaldino do Amaral; 

seguindo por essa até a Avenida Sete de Setembro; seguindo por essa até a Rua 24 de Maio; 

seguindo por essa até a Rua Visconde de Nacar; seguindo por essa até a Rua Saldanha 

Marinho; seguindo por essa até a Rua Dr. Murici; seguindo por essa até a Praça Garibaldi; 

seguindo por essa até a rua Trajano Reis; seguindo por essa até a Rua 13 de Maio; seguindo 

por essa até a Avenida Mateus Leme; seguindo por essa a Rua Augusto Severo. 

O perímetro estabelecido pela Prefeitura Municipal, envolvia a área central revitalizada, 

o “cartão postal”, a Rua XV de Novembro, parte do Setor Histórico e as áreas livres para 

pedestres, constituindo-se uma nítida tentativa por parte das autoridades de controlar a 

população pobre e disciplinar os usos do espaço público. 

De acordo com a Gazeta do Povo, a fiscalização da Prefeitura Municipal exercia 

vigilância diária, entre 08 às 22 horas, priorizando reforços e ampliação da equipe de controle 

nos períodos festivos como Natal, Páscoa ou Dia das Mães, épocas em que o comércio 

central apresentava maior movimento de consumidores. Os ambulantes que desrespeitassem 

a legislação em vigor, classificados pelas autoridades como "infratores", recebiam uma 

advertência inicial e, posteriormente, para os casos de reincidência, multa com apreensão de 

mercadoria e “fichamento” para identificação dos envolvidos. Para os ambulantes 

proprietários dos tradicionais “carrinhos de pipoca”, a prefeitura delimitou como área livre para 

exercerem suas atividades apenas as praças Rui Barbosa, Carlos Gomes e Santos Andrade. 

(GAZETA DO POVO, 07/07/1972). 
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Em 1974, em razão das dificuldades em exercer um controle eficiente sobre o comércio 

ambulante de acordo com as expectativas de autoridades, comerciantes e mesmo de parte 

do próprio público, a Prefeitura Municipal, utilizando-se do pretexto de "tornar a cidade mais 

limpa e mais humana", impõe novos prazos aos vendedores ambulantes. As categorias, 

imediatamente, atingidas naquele momento foram os vendedores de garapa, lanches e 

banqueiros (vendedores de revistas), os quais receberam ultimato para a regularização:  

 
A Prefeitura Municipal de Curitiba, de um momento para outro resolveu abrir 
fogo contra todos os tipos de comerciantes ambulantes de Curitiba, usando a 
justificativa de "tornar a cidade mais limpa e mais humana". 
Adotou como lema a frase "quem quiser comerciar que se estabeleça" e 
começou a cassar as licenças de vendedores de lanches, banqueiros, e mais 
recentemente vendedores de caldo de cana, dando-lhes o prazo até o dia 16 
de maio próximo para se estabelecerem ou mudarem de ramo. (GAZETA DO 
POVO, 23/04/1974, grifo nosso). 

 

Na mesma reportagem do dia 23 de abril de 1974, a imprensa atentava seus leitores 

para os prazos fixados pela prefeitura às demais categorias. Aos vendedores que atuavam 

com os típicos carrinhos para venda de cachorro quente e refrigerantes, foi concedido um 

prazo máximo de mais seis meses para "regularizar sua situação, procurando um novo local 

fixo para se estabelecer" (GAZETA DO POVO, 23/04/1974). Alertava-se também que 

“ninguém escapa” da determinação da prefeitura em atingir até o final de 1974 a "totalidade 

dos vendedores ambulantes", incluídos aí outras atividades realizadas com carroças, 

caminhões de fruta e verduras. 

Contudo, as medidas aplicadas não obtiveram o resultado esperado. Nos anos 

posteriores a instituição do Decreto Municipal no 1636, diversas matérias jornalísticas 

relataram a presença constante de vendedores ambulantes na área proibida, bem como casos 

de conflitos envolvendo trabalhadores e fiscais da prefeitura. 

A insistência dos trabalhadores ambulantes em utilizar livremente o espaço público 

recebeu, inclusive, apoio por parte da população. Em setembro de 1983, uma carta publicada 

no jornal Gazeta do Povo, sugeriu que o IPPUC deveria aplicar seu potencial criativo em 

benefício dos trabalhadores ambulantes, como, por exemplo, demarcar pontos para a prática 

desse tipo de comércio nos calçadões e praças, inserindo-os na dinâmica econômica e social 

da cidade; bem como desenvolver um mobiliário adequado, funcional e prático para os 

comerciantes ambulantes: 

 
Ambulante, crise e um personagem 
Espalhados pelas calçadas, calçadões, praças, esquinas e cruzamentos de 
avenidas, lá estão eles, diariamente, em número cada vez maior, tentando 
ganhar a vida honestamente. Os seus produtos são os mais variados e vão 
desde frutas como morango, mamão, maça, laranja, ameixa, a queijos, 
requeijões, doces caseiros, roupas e muitos outros. Na sua maioria são 
desempregados, jovens e pais de família que numa tentativa de buscar, 
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ainda, o sustento seu e dos seus, de forma honesta, submetem-se ao difícil 
comércio fácil. (...) 
É preciso que se faça alguma coisa, antes que seja tarde, pois seria muito, 
mas muito degradante mesmo se amanhã um batalhão de soldados descesse 
de caminhões, em frente dessa gente e fosse juntando os seus produtos e 
atirando-os nas carrocerias, enquanto aos que reagissem a resposta fosse o 
cassetete. É preciso, pois, que o façamos alguma coisa pela nossa cidade 
sorriso e pelo irmão empenhado na luta honesta pela sobrevivência. Curitiba 
tem um IPPUC responsável pelo seu planejamento urbano. Por que não 
usar da criatividade do pessoal que atua nesse órgão para, por exemplo, 
demarcar locais próprios, em pontos estratégicos da cidade, nas ruas, 
nos calçadões, nos passeios e nas praças para o comércio dos nossos 
irmãos ambulantes? Por que não bolar, por exemplo, mini bancas 
portáteis, que quando abertas podem servir de tabuleiros ao 
comerciante e quando fechadas poderia transformar-se num recipiente 
de transporte dos produtos? Por que não bolar...  Não! Vamos deixar o 
resto, também, por conta da imaginação daqueles que entendem do assunto. 
Aqui fica a nossa modesta sugestão, às autoridades, para manter a beleza 
da nossa Curitiba e permitir que esses irmãos continuem ganhando o seu pão 
de cada dia, honestamente. (GAZETA DO POVO, 05/09/1983, grifo nosso). 

 
As atividades desenvolvidas pelos lavadores de automóveis e pelos vendedores de 

revistas também foram alvo de atenção por parte da fiscalização, destacando-se, 

particularmente, as discussões “acaloradas” e polêmicas envolvendo prefeitura e proprietários 

das tradicionais banquinhas de revistas e jornais espalhadas pelo centro. 

Entre as tentativas da administração municipal em controlar o comércio de revistas e 

publicações durante a década de 1970, destacou-se o Decreto Municipal no 1428, de 29 de 

outubro de 1971. Através do decreto a prefeitura passou a exigir a obrigatoriedade da licença 

prévia para a instalação de bancas destinadas a venda de revistas e jornais, localizadas na 

Zona Comercial Central, além de definir critérios quanto à localização, modelo de banca e 

definir os produtos colocados à venda. 

A municipalidade considerava as normas disciplinares como necessárias para 

proporcionar "aspecto condizente com a estética da cidade" (GAZETA DO POVO, 

18/05/1973). As medidas implicaram no remanejamento e no fechamento daquelas 

classificadas como “irregulares” ou sem alvará de funcionamento, bem como na imposição de 

uma rigorosa padronização dos estabelecimentos localizadas na Rua XV de Novembro, com 

a instalação de “modelos de bancas sofisticadas e modernas, que estão agradando aos 

turistas pela maneira ordenada" (GAZETA DO POVO, 07/11/1973). 

Insatisfeitos com as propostas funcionais e estéticas impostas, muitos “banqueiros” 

impetraram mandado de segurança (GAZETA DO POVO, 01/11/1973), ao mesmo tempo em 

que questionavam publicamente a regularização imposta, seja através da imprensa ou da 

exposição de cartazes nas próprias bancas, iniciando um período de intensas discussões com 

a prefeitura. 

Ao contrário do que a prefeitura argumentava, os vendedores de revistas não criticavam 

a padronização das bancas, mas a forma com o processo estava sendo conduzido pelas 
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autoridades, desconsiderando a opinião e a experiência dos próprios trabalhadores e dos 

comerciantes envolvidos com tais práticas, além de enfatizarem que o preço elevado 

dificultava a aquisição do novo modelo: 

 

Outros banqueiros da Praça Carlos Gomes pensaram em visitar a Companhia 
de Urbanização de Curitiba - URBS - e buscar lá uma solução para o seu 
problema, concordando com a remodelação de suas bancas conforme um 
dos desejos da Prefeitura. Porém, são poucos os que têm possibilidades de 
pagar os preços exorbitantes dos modelos propostos aos banqueiros. 
BANQUEIROS CONCORDAM 
Muitos banqueiros estão concordando em adotar um novo modelo de banca. 
Mas como diz P., "nós queremos ser ouvidos, dar sugestões para 
trabalharmos com mais conforto". Segundo os banqueiros, eles sabem e 
conhecem o tipo de banca que melhor lhes serve, baseados alguns em mais 
de 20 anos de experiência no ramo. (GAZETA DO POVO, 31/05/1974). 

 

A ação da fiscalização por parte da prefeitura teve momentos polêmicos, inclusive, 

denunciados pela imprensa, a qual noticiou a remoção à força de três bancas localizadas na 

Praça Santos Andrade "somente depois das dez e meia da noite... tentando evitar desta forma 

os protestos da população" (GAZETA DO POVO, 05/09/1974). 

Em relação aos lavadores de carros, segundo a imprensa, o Departamento de Bem 

Estar Social enfatizava que o Código de Trânsito já proibia a lavagem de veículos nas ruas 

centrais. Portanto, para as autoridades, "quem o faz está contra a lei" e "logo, a questão deve 

ser resolvida pela Polícia ou então pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social, que pode 

dar emprego a esses lavadores". (GAZETA DO POVO, 14/04/1973). Além da fiscalização 

para coibir as atividades dos lavadores nas principais ruas do centro, também foram 

realizadas campanhas para promover cursos profissionalizantes aos respectivos 

trabalhadores: 

 

...segundo relatório do Serviço Social do Departamento de Bem Estar, a 

campanha para dar uma profissão para os guardas e lavadores de carro, 

afastando-os do centro da cidade, não surtiu os resultados esperados. Dos 

128 lavadores registrados pelo Serviço (93 maiores e 35 menores) apenas 

21 fizeram um curso profissional promovido em convênio com o SENAC. 

(GAZETA DO POVO, 14/04/1973, grifo nosso). 

 

Apesar dos esforços por parte das autoridades municipais em oferecer qualificação 

profissional, visando proporcionar novas opções de trabalho aos lavadores de carro, o próprio 

discurso presente no jornal manifestava contradições: ao mesmo tempo em que expressa 

preocupações em conceder “uma profissão para os guardas e lavadores” (GAZETA DO 

POVO, 14/04/1973), manifesta a intenção em promover o afastamento desses trabalhadores 

autônomos do centro da cidade. 



139 
 

Além da rejeição aos vendedores ambulantes, a imprensa ainda registrava 

posicionamentos e manifestações contrárias em relação à presença da população pobre nos 

espaços “humanizados”, pois, de acordo com os reclamantes, representariam um “quadro 

esteticamente negativo” ao cenário do convívio voltado para o consumo e para a “imagem de 

nossa cidade no exterior”: 

 
Mendigos assolam as ruas da cidade 
De tempos em tempo Curitiba é assolada por uma onda de mendigos 
que invade as ruas centrais, praças, bares e restaurantes, pedindo 
esmolas e implorando um prato de comida e, quando não, revirando as latas 
de lixo à cata de alimentos. Há maior incidência no segundo semestre do ano, 
com a aproximação do período de festas... quadro esteticamente negativo. 
(GAZETA DO POVO, 11/08/1973, p.06, grifo nosso). 
 
 
A Rua XV hoje 
A decantada rua Florida de Buenos Aires, pela sua pouca largura e excessiva 
concentração de passantes já não é tão florida como outrora... ao ser invadida 
por centenas de camelôs e bancas de jornais e revistas não regulamentares. 
Os hippies atravancam as entradas de galerias com suas mercadorias de um 
artesanato já inteiramente industrializados. Se, em Curitiba, conseguirmos 
manter fora da área reurbanizada as anomalias e defeitos surgidos em 
outras urbes, é bem possível que, dentro de pouco tempo, a nossa rua XV 
venha a se tornar uma das ruas mais belas do país, refletindo inclusive como 
uma imagem de nossa cidade, no exterior. (GAZETA DO POVO, 07/01/1973, 
p.06, grifo nosso). 

 

A manutenção das praças “revitalizadas” e as questões pertinentes aos usos nos 

espaços públicos “humanizados” também mereceram atenção da imprensa e da prefeitura, 

exemplificados nas polêmicas discussões a respeito da situação de dois locais tradicionais e 

intensamente frequentados pela população: a Praça Osório e o Passeio Público. Mesmo 

tratando-se de intenções, portanto, restritas ao campo meramente do discurso, seu conteúdo 

expõe valores e posicionamentos eminentemente discordantes ao próprio conceito de espaço 

público enquanto local caracterizado pela diversidade cultural, liberdade de manifestação e 

de livre acesso. 

Em 24 de janeiro de 1974, a Gazeta do Povo publicou a matéria “Osório, uma praça de 

muita vida e história”, abordando a história do logradouro e os melhoramentos realizados 

desde as primeiras décadas do século XX até a década de 1970. A matéria destaca o papel 

das administrações municipais de Luiz Antônio Xavier (1900-1907), responsável pelos 

primeiros trabalhos de ajardinamento, e de Cândido Ferreira de Abreu11 (1913-1916), o qual 

                                                           
11 Sobre as transformações urbanas e os planos de melhoramentos realizados em Curitiba no início do 
século XX, ver: BENVENUTTI, Alexandre Fabiano. As Reclamações do Povo na Belle Époque: a cidade 
em discussão na imprensa curitibana (1909-1916). Dissertação (Mestrado em História) - Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2004; SÊGA, Rafael Augustus. A capital belle époque: a reestruturação 
do quadro urbano de Curitiba durante a gestão do prefeito Cândido de Abreu. Curitiba: Aos Quatro 
Ventos, 2001. 
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executou remodelações de maior envergadura, destacando-se a instalação do coreto e do 

relógio elétrico disposto sobre uma grande coluna de granito com oito metros de altura, 

arborização, lago, além de novo desenho para os jardins. No local ainda estavam dispostas 

estátuas em homenagem aos poetas paranaenses Domingos Nascimento, Emílio de Menezes 

e Emiliano Perneta. Décadas mais tarde, em 1972, a praça novamente recebeu atenção da 

municipalidade, com a realização de novo projeto de paisagismo, playground, quadra e 

cancha, transformando-a no “recanto preferido pelo curitibano”. Os equipamentos e o espaço 

verde ofereciam diversas opções aos usuários, como descanso, lazer e encontro entre os 

moradores do entorno, além de referência aos turistas, que encontravam ali serviços de táxi, 

café e bancas de revistas. Estimava-se que 300 crianças utilizavam diariamente a praça para 

recreação. 

Mas, além dos elogios alusivos aos melhoramentos aplicados na praça ao longo das 

décadas, também se reclamava da presença de usuários classificados como “indesejáveis” e 

que frequentavam a praça pública durante o período noturno; acusados pela imprensa e pelas 

autoridades de praticarem usos opostos à “ordem”, ao “progresso” e à “fé”, prejudicando a 

própria imagem da cidade. Na ocasião, o “Diretor de Parques e Praças da Prefeitura” 

expressou o “pensamento da Prefeitura Municipal de Curitiba”, cuja intenções estavam 

voltadas para “moralizar os costumes de alguns logradouros”: 

 
CAI O SOL 
Vem a hora do pique, e pessoas apresadas cruzam a praça em várias 
direções, como pássaros que procuram abrigo para passar a noite, sem nem 
perceber que passam pela Praça Osório. 
À noite, a Praça Osório muda de figura. Marginais, prostitutas... compõem o 
triste quadro humano da Praça. Segundo o Diretor de Parques e Praças da 
Prefeitura, é pensamento da PMC a criação de uma guarda especial para 
praças, visando moralizar os costumes de alguns logradouros públicos 
de Curitiba. 
A praça pode ser considerada retrato da cidade. Nela está a ordem e a 
desordem, o progresso ou a decadência, o crime ou a fé. (GAZETA DO 
POVO, 24/01/1974, p.07, grifo nosso). 

 

Em março de 1977, a polêmica discussão sobre “usos adequados” nas praças 

concentrou-se no caso do Passeio Público, a área de lazer mais antiga da cidade. Com área 

atual de 69.285 metros quadrados, o Passeio Público foi inaugurado em 1886, durante a 

administração de Alfredo D’Escragnole Taunay, Presidente da Província do Paraná (1885-

1886). O terreno, outrora pantanoso e considerado como “insalubre”, foi drenado e 

cuidadosamente ajardinado, convertendo-se, desde então, em um dos principais espaços de 

recreação próximo ao centro. Apesar dos investimentos realizados pela prefeitura desde 

1971, com o intuito de “revitalizar” e disponibilizar novos equipamentos à população, a 

imprensa mencionava a insatisfação de parte do público com relação aos atos de vandalismo 

que vinham ocorrendo no local, bem como a falta de policiamento e a presença de vendedores 
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ambulantes, os quais formavam a "fileira de carrinhos de doces e outros". Para a Gazeta do 

Povo, as sucessivas depredações e casos de vandalismo praticados no local justificariam 

"medidas de repreensão", como a adoção de rigoroso controle para acesso ao jardim público:  

 
Pode ser implantado a cobrança de ingresso no Passeio Público  
(...) 
A ideia de colocar borboletas nos portões do Passeio Público e cobrar taxa 
para visitação é medida certa da Prefeitura Municipal. Várias razões justificam 
a medida, pois o dinheiro arrecadado seria utilizado em prol do logradouro, 
que teria, assim, um fundo especial, permitindo maiores benefícios e atrações 
ao local e, consequentemente, à população. 
Com a cobrança da taxa de entrada, a afluência do público seria mais 
selecionada, permitindo maior espaço e comodidade aos frequentadores, 
com o natural afastamento dos marginais que grassam ali. (GAZETA DO 
POVO, 07/03/1977, grifo nosso). 

 

Apesar da polêmica sugestão não partir da Prefeitura Municipal, mas de um suposto 

“funcionário do Passeio Público" que a própria imprensa não demonstrou interesse em 

identificar, a situação foi suficiente para o jornal articular um debate sobre o tema, onde, 

prontamente, manifestou-se favorável à ideia, colocando-a como sugestão às autoridades 

municipais. Para os defensores da proposta, o controle de acesso contribuiria tanto para 

arrecadar fundos para a manutenção da área, como para garantir maior segurança aos 

usuários, impedindo a entrada de “marginais” ou de práticas consideradas “inadequadas”. A 

arbitrária sugestão não foi concretizada, tampouco gerou novos debates, contudo, sua 

ocorrência revela valores contraditórios presentes no espaço metropolitano, onde 

predominam os valores de troca sobre os valores de uso. 

Janoschka (2011), referenciando e refletindo sobre os casos de intervenção e de 

grandes projetos urbanos realizados em Bogotá, Lima, Brasília e de vários centros nos 

Estados Unidos, as transformações espaciais, empreendidas para atender e adequar as 

cidades às necessidades do mercado e às políticas neoliberais, promoveram um processo de 

destruição do próprio espaço público, impondo normas e padrões de sociabilidade 

condizentes com o consumo e interesses de grupos privados, ao mesmo tempo que 

promoveram a exclusão social e a criminalização de usos e de práticas não condizentes com 

as novas dinâmicas econômicas: 

 
... la reordenación política y espacial de la ciudad implica también uma 
exlsusión más profunda caracterizada a través de la tomada del poder por la 
burguesia.  ...se acumulam diferentes legislaciones que prohiben la estancia 
de personas indigentes em ciertos espacios o, de forma más general, 
atividades diferentes como mendigar o beber alcohol en espacios públicos. 
Estas políticas se implementam em detrimento de los indivíduos más 
vulnerables que a la vez tienen una mayor necessidad de utilizar el espacio 
y, por ende, necessitarian más proteccion. El fin es reordenar los espacios y 
limpiarlos de indivíduos poco deseables para nuevos usuários de la ciudad. 
(JANOSCHKA, 2011, p.124). 
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Especificamente no caso Curitiba, ressalta-se a nítida contradição entre a ideia de 

“humanização”, caraterizada pela elaboração de um discurso institucional em defesa do 

fortalecimento do espaço público, dos espaços de convivência, da identidade social e histórica 

da cidade, e, ao mesmo tempo, a presença de intenções e tentativas institucionais e de outros 

segmentos sociais, de controlar os usos e as práticas sociais. Se por um lado os planos e as 

propostas para a “humanização” resultaram na disponibilização de infraestrutura e de novos 

espaços de convivência, por outro lado, as intenções e valores manifestados no referido 

contexto evidenciam a predominância de interesses privados no desenvolvimento urbano, 

bem como uma cidade diversa daquela idealizada como “modelo”, marcada pelo conflito 

social, resistências, desigualdade e exclusão social. 
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2.3.4 Avenidas (eixos) Estruturais, crescimento linear e transporte de massa 

 

O Plano Diretor de 1966 refere-se a duas grandes e extensas avenidas a serem 

implantadas na cidade, a Avenida Estrutural Norte e a Avenida Estrutural Sul, justificadas com 

o fim de "buscar um desenvolvimento da cidade no sentido nordeste-sudoeste" (IPPUC, 1966, 

p.52). Ao longo das avenidas, "deveria surgir o centro comercial linear, isto é, o comércio vai 

se expandir até os bairros, pois o planejamento moderno não concebe mais um centro 

compacto como, por exemplo, o de São Paulo" (O ESTADO DO PARANÁ, 16/07/1972). Ao 

mesmo tempo, ambas as vias que tangenciariam a área central permitiriam conexões centro-

bairros e circulação direta entre bairros sem a necessidade de passar pelo núcleo central, 

descongestionando o tráfego nessa área. 

De acordo com plano de 1966, a Avenida Estrutural Norte seria disposta ao norte do 

centro tradicional, iniciando no Bairro Bacacheri, área nordeste da capital, envolvendo vias já 

existentes como Avenida Paraná, Avenida João Gualberto, Rua Barão do Serro Azul, Avenida 

Fernando Moreira, Rua Padre Anchieta, além de uma nova via a ser aberta no centro. A 

Avenida Estrutural Sul, disposta ao sul do centro tradicional, teria início no Bairro Cajurú e 

envolveria importantes vias como Avenida Afonso Camargo (antiga Avenida Capanema), 

Avenida Sete de Setembro e Avenida República Argentina, chegando até os bairros Portão e 

Capão Raso. (IPPUC, 1966). 

Anterior ao Plano Diretor de 1966, o Plano Preliminar de Urbanismo (1965) inicialmente 

dimensionava 30 metros de largura para as vias rápidas estruturais (SERETE, 1965). Mas a 

proposta foi modificada, surgindo como alternativa o chamado Sistema Trinário. Os motivos 

da mudança estariam relacionados com a falta de recursos para as desapropriações que o 

projeto exigia e também com a preocupação dos planejadores em evitar grandes intervenções 

que comprometessem as características históricas e a escala da cidade, pois a: 

 

...largura para as estruturais, proposta pelo Plano Preliminar, mostrou-se na 
hora da implantação totalmente inadequada, irreal e inviável. Não havia 
recursos suficientes para expropriar 20 km de vias com, em média, 30m de 
largura. E mesmo que houvesse recursos, não era justo, em termos de 
memória e cultura urbanas, passar uma borracha sobre tudo aquilo que a 
cidade sedimentou ao longo do tempo, colocando no lugar uma avenida 
incrivelmente larga e sem escala humana. 
Daí surgiu a ideia do trinário – uma concepção minha – no sentido de dividir 
o tráfego, utilizando vias paralelas, de tal modo que cada avenida tivesse sua 
própria filosofia. Uma parcela de cada lado da via considerada estrutural, cuja 
continuidade foi obtida através de pequenas desapropriações de custo 
infinitamente pequeno, caracterizou as vias de ligação, de tráfego contínuo, 
hoje chamadas rápidas. A central existente em toda a extensão foi reservada 
ao tráfego lento, estacionamento e pista exclusiva para transporte público, 
incentivando-se, ao máximo, o surgimento de atividades comerciais, 
serviços... (DELY, 1989, p.14). 
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O Sistema Trinário (Figura 13) foi adotado como modelo a partir de 1971. A 

hierarquização das vias, com a definição de faixas exclusivas para transporte de massa, pistas 

de circulação lenta e pistas de circulação contínua, garantiria a circulação eficiente e racional 

e, o mais importante, adequaria às necessidades de expansão urbana nas próximas décadas. 

 

 

 
Figura 13 

Esquema do Sistema Trinário. 
Fonte: IPPUC, 2009, p. 153. 

 

As grandes avenidas estruturais integravam o chamado Sistema Viário Básico – SVB, 

da qual também faziam parte o Anel Central de Tráfego Lento (avenidas que circundam o 

centro), as Ligações entre Estruturais, Vias Coletoras, Vias Conectoras (ligação entre Cidade 

Industrial e centro), Vias de Tráfego Rápido (vias paralelas aos setores estruturais), Vias de 

Ligação entre Bairros (IPPUC, 1989) e, por fim, as ruas com características exclusivamente 

residenciais, destinadas ao tráfego local de moradores. (O ESTADO DO PARANÁ, 

09/07/1972 e 16/07/1972). O calçadão da Rua XV de Novembro estava inserido no Anel 

Central de Tráfego Lento, mas mantendo articulação com outras áreas de mesmo fim 

implantadas no Setor Histórico. 

As grandes avenidas estruturais, juntamente com uma legislação voltada para estimular 

o adensamento ao longo dessas vias, definiram o crescimento da cidade, conciliando 

transporte de massa e expansão linear (Figura 14). Quanto ao adensamento, “um coeficiente 

construtivo alto, maior que o da área central, foi definido a fim de que houvesse incentivos 

para se instalar nesses setores” (DELY, 1989, p.14). 
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Figura 14 
Sistema Trinário: corte e implantação esquemático. 

Elaboração gráfica do autor. 

 

A proposta inicial presente no Plano Diretor de 1966, especificamente no Artigo 37, 

previam uma ocupação diferenciada e inovadora nas áreas ao longo das avenidas estruturais, 

denominadas então como Setores Estruturais. Nesses setores seriam permitidas construções 

de até três torres destinadas à habitação coletiva, dispostas em lotes com área mínima de 

dois mil metros quadrados. As três torres deveriam ter obrigatoriamente 63 metros de altura 

e não ocuparem mais de 1/3 do terreno, mantendo uma distância de 30 metros uma da outra 

com fins a possibilitar a correta insolação, recuo mínimo de 10 metros do alinhamento, dispor 

de garagens no subsolo entre outros requisitos. A área térrea, não ocupada pelas edificações, 

deveria ser arborizada e mantida pelos próprios condomínios, constituindo, assim, uma área 

verde e de recreação. (IPPUC, 1966, p.38). Entretanto, tal proposta não foi concretizada, pois 
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as mudanças realizadas posteriormente nos critérios de ocupação dos eixos estruturais 

prezaram em estimular e promover o maior aproveitamento dessas áreas. (OLIVEIRA, 2000; 

DUDEQUE, 2005; POLUCHA, 2010; PILOTTO, 2010). 

Os eixos estruturais Norte e Sul foram abertos no período do primeiro mandado do 

prefeito Jaime Lerner (1971-1974). Em 1973 a imprensa já anunciava obras de 

melhoramentos na Avenida Marechal Floriano, principal via de ligação entre centro e bairro 

Boqueirão, ressaltando-se a implantação de três pistas de circulação: uma central de sete 

metros de largura para uso exclusivo de veículos pesados (ônibus) e duas laterais de nove 

metros cada uma e destinada aos veículos leves. (GAZETA DO POVO, 30/11/1973, p.05). As 

obras de implantação do denominado Eixo Boqueirão, juntamente com os terminais Hauer e 

Carmo, foram concluídas em 1977, porém, nesse caso, não houve alteração dos parâmetros 

de uso e ocupação do solo para estimular o adensamento como ocorrera com os demais eixos 

implantados.  (POLUCHA, 2010, p.29). 

 

Mapa 05 
Expansão da Rede Integrada de Transporte e da circulação do ônibus Expresso entre 1974 a 1982. 

Fonte: IPPUC, 1989, p. 65. 
Dados editados pelo autor 

 

Em seguida foram desenvolvidos estudos e projetos para a implantação dos demais 

eixos com sistema de transporte de massa (Mapa 05), definindo a expansão e o crescimento 
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urbano e imobiliário da capital.  Em 1980 foi inaugurado o Eixo Leste, dispondo de, 

aproximadamente, dez quilômetros de faixa exclusiva para ônibus, além de quatro terminais 

de transporte de massa, respectivamente, Centenário, Capão da Imbuia, Oficinas e Vila Nova; 

além da inauguração de parte do Eixo Oeste, com cinco quilômetros e meio de faixa exclusiva 

para ônibus e com o terminal Campina do Siqueira. O Eixo Oeste ainda foi ampliado para 

mais cinco quilômetros em 1982, com a implantação do terminal Campo Comprido. (IPPUC, 

2009, p. 233). 

As inovações também envolveram a projeção de novos modelos de ônibus exclusivos 

para Curitiba (Figura 15). Em 22 de setembro de 1974 foi inaugurado o ônibus Expresso 

(Figura 16), destinados à circulação nas vias exclusivas dispostas nos eixos estruturais Norte 

e Sul (GAZETA DO POVO, 22/09/1974). Diversamente dos ônibus tradicionais existentes em 

Curitiba, o modelo Expresso apresentava as seguintes características: capacidade total de 93 

passageiros (43 sentados e 50 em pé), assentos dispostos de costas para a janela, amplo 

corredor de circulação, degraus de acesso a 35 centímetros de altura em relação ao nível do 

passeio, janelas panorâmicas, amplas portas de embarque e desembarque e sistema de 

segurança inter-bock, impedindo a movimentação do veículo enquanto uma das portas 

estiveram abertas ou parcialmente fechadas. (REVISTA TÉCNICA DO INSTITUTO DE 

ENGENHARIA DO PARANÁ, 1974, p.56). 

 
 

Figura 15 
Primeiro modelo do ônibus Expresso, colocado em serviço a partir do dia 22/07/1974 para percorrer 

itinerário ao longo dos eixos Norte e Sul. 
Fonte: http://curitibaemdados.ippuc.org.br/Curitiba_em_dados_Pesquisa.htm 
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Figura 16 
Inauguração do ônibus Expresso para a circulação ao longo dos eixos Norte e Sul. O evento ocorreu 

na Praça Generoso Marques em 22/07/1974. 
Fonte: http://curitibaemdados.ippuc.org.br/Curitiba_em_dados_Pesquisa.htm 

 

Posteriormente, o sistema de transporte foi gradativamente aperfeiçoado, com a adoção 

de novos modelos de ônibus e de estações, ampliação dos terminais, ampliação das linhas 

de ônibus sobre as faixas exclusivas conforme eram expandidas as avenidas estruturais, entre 

outros melhoramentos. Em 1980, iniciou-se a circulação do famoso ônibus articulado, com 

capacidade para 160 passageiros e para circulação nas faixas exclusivas. Em 1989 foi 

lançado o sistema de transporte “Linhas Diretas”, denominadas também como ônibus 

“Ligeirinho”, cujo embarque e desembarque em nível efetua-se apenas nas Estações Tubo; 

e, em 1992, a entrada em atividade do ônibus biarticulado com capacidade para 270 

passageiros, destinado a circular nas pistas exclusivas e também utilizando estações de 

embarque e desembarque em nível. (IPPUC, 2009, p.234). 



149 
 

Paralelo ao estabelecimento do novo sistema viário e a implantação das avenidas 

estruturais, executou-se um conjunto de medidas voltadas à adequação das vias existentes, 

disciplinarização do trânsito, alteração do sentido de circulação dos veículos nas ruas 

tradicionais, instalação de sinalização e semáforos, bem como a realização de obras de 

pavimentação, construção de trincheiras e viadutos, abertura da Avenida Comendador Franco 

e abertura de uma nova via no centro, conectando Rua Augusto Stellfeld e Av. Barão do Serro 

Azul. 

A Avenida Comendador Franco, popularmente denominada como Avenida das Torres, 

tinha como objetivo proporcionar nova ligação entre a Rodoferroviária de Curitiba e o 

Aeroporto Afonso Pena, localizado em São José dos Pinhais, município vizinho a 15 

quilômetros, aproximadamente, do centro da capital. A nova via desafogou o trânsito intenso 

nas avenidas Salgado Filho e Marechal Floriano, utilizadas para acessar a Rodovia BR 101 e 

ou chegar ao município vizinho. 

Construída sobre área já desapropriada para a passagem de rede elétrica (WILHEIM, 

1990, p. 29), a avenida apresenta duas pistas com 10 metros de largura cada, separadas por 

um amplo canteiro e apresentando faixas de retorno aos veículos a cada 500 metros ao longo 

de toda a sua extensão. Sobre os canteiros ficaram dispostas as torres de condução de 

energia elétrica, as quais receberam, por motivo de segurança, estruturas de proteção em 

concreto armado. (GAZETA DO POVO, 13/04/1973). Mas, o projeto original, não realizado 

integralmente, versava sobre uma estrutura viária verdadeiramente colossal, mesmo para os 

padrões atuais, pois, além das duas pistas centrais, estavam previstas mais "duas laterais, de 

acesso aos bairros" (GAZETA DO POVO, 05/08/1976) e destinadas à circulação mais lenta; 

o que totalizaria a largura do conjunto das vias entre "40 a 60 metros de largura", variando 

conforme as condições do terreno. (GAZETA DO POVO, 13/04/1973). 

De acordo com a Gazeta do Povo (21/01/1973, p.06), o contrato entre a Prefeitura 

Municipal e o Departamento de Estradas de Rodagem – DER, para a construção, foi firmado 

em novembro de 1971, prevendo um prazo de início e término da obra em 15 meses após a 

assinatura do convênio. Apesar dos atrasos, a obra foi concluída ao longo da segunda metade 

da década de 70, porém, como destacado anteriormente, sem as vias laterais dedicadas ao 

acesso aos bairros. 

Ainda no período de 1971 a 1975 foram inauguradas as trincheiras localizadas no 

cruzamento entre as ruas Dr. Muricy e Augusto Stellfeld, na Rua Ubaldino do Amaral com Av. 

Sete de Setembro e na Rua Ubaldino do Amaral com Visconde de Guarapuava, bem como o 
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viaduto da Avenida Marechal Floriano, no trecho sobre a BR-116. O número dessas grandes 

estruturas viárias aumentaria, consideravelmente, ao logo das décadas seguintes.12 

As grandes obras e os projetos de intervenção urbana receberam ênfase e destaque 

nas páginas dos jornais locais (Figura 17). Entre os benefícios provenientes da implantação 

das avenidas estruturais, mencionava-se a concretização de um “panorama” específico e 

único à cidade, diferenciando-a das demais capitais, além das referências das vantagens 

advindas pela “valorização” dos bairros servidos pelo novo sistema de transporte e pela 

infraestrutura: 

 
Ônibus terá pista na João Gualberto 
Você já imaginou a Avenida João Gualberto com uma pista exclusiva para 
ônibus, com um tráfego mais ordenado e com a máxima proteção ao 
pedestre? Pois isto vai acontecer dentro de pouco tempo, quando aquela 
importante via pública estiver remodelada, com três pistas de rolamento, de 
sete metros de largura cada uma, separadas por um canteiro central. (...) 
A João Gualberto [avenida integrante do Eixo Estrutural Norte] será uma rua 
totalmente diferente da atual, dando um panorama não só aos bairros por ela 
cortados, mas também a toda a cidade, que experimenta, hoje, um surto de 
progresso com obras que a valorizam e a tornam cada vez mais humana e 
funcional. (O ESTADO DO PARANÁ, 05/07/1972). 

 

A construção das avenidas Norte e Sul, incluindo os trabalhos relacionados à 

implantação do Sistema Trinário, foi realizada com recursos provenientes do Fundo Especial 

para Programas Integrados - Ministério do Planejamento (GAZETA DO POVO, 28/06/1973, 

p.06). As imagens referentes ao projeto dos eixos estruturais (Figura 00) apresentavam estas 

grandes vias como necessárias ao “progresso”, disponibilizando à população um sistema de 

transporte eficiente (O ESTADO DO PARANÁ, 05/07/1972) e, ao mesmo tempo, 

impulsionando a expansão da cidade. A cobertura jornalística referenciou as propostas de 

transporte de massa como “inovadoras e atualizadas”, despontando Curitiba como 

“vanguarda” no planejamento urbano, destacando-a ao lado dos grandes centros americanos 

e europeus que, naquele mesmo momento, também buscavam racionalizar o trânsito e a 

circulação nas metrópoles. (O ESTADO DO PARANÁ, 05/07/1972). 

A implantação dos eixos estruturais e dos Setores Estruturais também representavam 

a expansão da cidade e um novo padrão de desenvolvimento urbano bastante conveniente à 

indústria da construção, impulsionando, ao longo das grandes avenidas, novas construções e 

empreendimentos, o estabelecimento de serviços, áreas de lazer e de habitação, conciliando-

as com o transporte de massa e as facilidades de circulação (Figura 18 e Figura 19). 

 

                                                           
12 De acordo com o IPPUC, até o ano de 2011 estavam implantadas em Curitiba 27 trincheiras e 62 
viadutos. Ver: IPPUC. Curitiba em Dados: Relação de Trincheiras e Relação de Viadutos por 
Logradouros e por Bairro em Curitiba - Julho/2011. Curitiba: IPPUC, 2011. Disponível em: < 
http://curitibaemdados.ippuc.org.br/>. Acesso em: 20 de maio de 2014. 
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Figura 17 

Esquema das Vias Estruturais divulgado na imprensa local, destacando as ligações entre centro e 
bairros Bacacheri, Mercês, Portão e Cajurú. 

Fonte: O ESTADO DO PARANÁ, 16/07/1972. 

 

Como enfatiza Pilotto (2010, p.129), em detalhada análise sobre a ocupação dos 

Setores Estruturais de Curitiba, a verticalização desejada ao longo dessas áreas somente foi 

efetivada a partir da década de 1980. Além disso, de acordo com a autora, esse processo não 

ocorreu ao mesmo tempo e também não apresentou a mesma intensidade e uniformidade, 

pois, nas décadas de 1970 e 1980, os setores estruturais Sul (envolvendo Bairro Batel e Bairro 

Água Verde) e Oeste (Bairro Bigorilho) destacaram-se pela maior concentração de edificações 

com mais de seis pavimentos. (Ibidem, p. 117).  

Em relação à ocupação dos Setores Estruturais:  

...a verticalização ocorreu em porções específicas dos Setores Estruturais e 
não em toda sua extensão. Os trechos dos Setores Estruturais na direção 
oeste e sudoeste, que passam pelos bairros Bigorrilho, Batel e Água Verde, 
são os que tiveram maior concentração de edifícios. Partindo do Centro em 
direção aos bairros, a concentração foi maior nessas áreas em todas as 
fases. 
Também se verificou verticalização, em menor intensidade, no trecho que 
passa pelos bairros Juvevê e Cabral, na direção norte, e também, numa parte 
do Centro e Cristo Rei, na direção leste. Todas essas áreas estão localizadas 
a um raio máximo de 4km do Centro. Os trechos dos Setores Estruturais 
Norte e Sul a partir dessa distância, depois dos 4km, não sofreram 
verticalização, têm pouquíssimos edifícios. (PILOTTO, 2010, p. 129). 
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Figura 18 

Avenida Estrutura Norte (década de 1970). 
Fonte: http://curitibaemdados.ippuc.org.br/Curitiba_em_dados_Pesquisa.htm 

 

 
Figura 19 

Avenida Estrutura Norte e Terminal Cabral (década de 1990): intensificação do processo de 
verticalização ao longo do eixo estrutural. 

Fonte: http://curitibaemdados.ippuc.org.br/Curitiba_em_dados_Pesquisa.htm 
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A inauguração do primeiro trecho da Avenida Estrutural Norte, formada pelas avenidas 

João Gualberto e Paraná (desde a Rua Ivo Leão até a Rua dos Funcionários), realizada em 

dia 06 de abril de 1973, foi saldada como marco do "novo crescimento", rompendo, assim, 

com a perspectiva de cidade radial concêntrica que se avoluma “desordenadamente” a 

exemplo de outras metrópoles: 

 
A terapêutica urbana levou em conta que o mal da cidade - que se avoluma - 
decorria de uma disfunção grave no sistema de circulação, decorrente, por 
sua vez, do crescimento assistemático e indisciplinado. Tornou-se, portanto, 
o Sistema Viário como o eixo do desenvolvimento urbano, aquele que 
condiciona as demais atividades de uma cidade. 
O sistema de vias estruturais, cuja complementação é composta por uma 
séria de outras vias menores, visa sobretudo transformar a perspectiva do 
crescimento da cidade de radial concêntrico (um centro único, principal, que 
vai crescendo, mas que acaba transtornado) para linear, com a criação de 
centros secundários e a expansão do comércio, prestação de serviços e lazer 
ao longo das estruturais que cortam a cidade de ponta a ponta, ligando seus 
extremos. Falar em estruturais significa, portanto, constatar uma terapia 
urbana que, devido ao estágio ainda pequeno da enfermidade, não exigiu 
cirurgias mais profundas. (GAZETA DO POVO, 06/04/1973, p.07). 

 

Hartmut Thimel (1972), em artigo intitulado Urbanismo e Aglomeração, publicado na 

Gazeta do Povo em 1972, descreve sobre a proposta de transformação das cidades 

tradicionais em centros lineares, enfatizando os aspectos estratégicos à economia e ao 

desenvolvimento urbano. Mesmo não se referindo ao caso de Curitiba, Thimel (1972) aponta 

como uma das vantagens econômicas da expansão linear, a possibilidade de “capitalizar” 

áreas até então abandonadas, inserindo-as no mercado imobiliário, além de aludir a relação 

entre condições gerais e aumento do preço dos terrenos e a capitalização potencial dos 

imóveis: 

Os centros urbanos das cidades contemporâneas, monofuncionais e 
isolados, poderiam ser transformados em centros lineares, nos quais realizar-
se-iam de maneira integrada todas as atividades sociais. Ao mesmo tempo, 
tais centros lineares, penetrando no território dos subúrbios, 
aumentariam enormemente o valor dessas zonas quase abandonadas. 
Tal medida, contudo, só pode ser considerada como um primeiro passo em 
direção a uma estrutura urbana compatível com a nossa época. (THIMEL, 
1972, grifo nosso). 

 

A produção das condições gerais, isto é, a expansão de toda infraestrutura composta 

por ruas, avenidas, rede de abastecimento de água, sistema de esgotos, iluminação e 

serviços públicos, vincula-se aos objetivos da indústria imobiliária, implicando na modificação 

do potencial da renda e do preço dos terrenos (variação em torno do valor de mercado) e 

aumentando o “valor pressuposto na propriedade imobiliária” (PEREIRA, 1988, p. 15). 

O processo de produção da cidade linear implantado contemplaria os objetivos da 

estratégia imobiliária conforme duas situações relativas ao monopólio dessa indústria 
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apontadas por Marx (1985): preço do monopólio gerando renda (a renda derivando do preço 

de monopólio) e renda gerando preço de monopólio (quando os produtos se vendem a preço 

de monopólio por existir renda). (MARX, 1985). 

Ao mesmo tempo em que elaborava-se um planejamento urbano voltado à 

“humanização da cidade”, conciliando transporte e crescimento linear, mantém-se a situação 

de monopólio, indispensável à expansão da renda da terra na indústria imobiliária e ao poder 

dos grupos imobiliários, perpetrando um processo crescente de espoliação urbana e 

imobiliária por meio da potencialização das propriedades ao longo dos eixos estruturais: 

 

E o poder imenso que deriva dessa propriedade fundiária, quando na mesma 
mão se junta ao capital industrial, capacita este a impedir, praticamente, de 
residirem neste planeta os trabalhadores na luta pelo salário. Parte da 
sociedade exige da outra um tributo pelo direito de habitar a terra, pois, de 
modo geral, na propriedade fundiária inclui-se o direito do proprietário de 
explorar o solo, as entranhas da terra, o ar e por conseguinte o que serve 
para conservar e desenvolver a vida. Concorrem para elevar 
necessariamente a renda fundiária relativa a construções, o aumento da 
população, a necessidade crescente de habitações daí resultante e o 
desenvolvimento do capital fixo, que se incorpora a terra ou nela lança raízes 
ou sobre ela repousa, como todos os edifícios industriais, ferrovias, 
armazéns, estabelecimentos fabris, docas etc. Aí não é possível reduzir o 
aluguel, que representa juro e amortização do capital empregado na 
construção... (MARX, 1985, p. 888). 

 

A situação do monopólio do imóvel impedia o livre acesso e o direito aos espaços 

“humanizados”, exigindo o pagamento, o que Marx (1985, p.888) destaca como “tributo pelo 

direito de habitar a terra”, portanto, excluindo aquelas parcelas da população sem poder 

aquisitivo para suportar o preço conferido ao aluguel ou a compra dos espaços e lotes ao 

longo das avenidas estruturais. 
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2.3.5 A Cidade Industrial de Curitiba - CIC 

 

Desde o final do século XIX, as atividades indústrias de Curitiba foram concentradas no 

Bairro Rebouças, região estratégica em razão da antiga Estação Ferroviária (1885), a qual 

possibilitava o eficiente transporte de erva-mate até o porto marítimo de Paranaguá, bem 

como a circulação de mercadorias e demais matérias primas. O bairro recebeu, a partir de 

1890, inúmeras indústrias como a Fábrica de Fósforos de Segurança (1895), Engenho de 

erva-mate de Nicolau Mader (1898), Cervejaria Glória, Cervejaria Atlântica (1912), Vidraçaria 

Paranaense (1913), Madeireira e Construtora Maurício Thá, Madeireira Vaccari Bonato & Cia 

(1928), Leão Júnior (década de 1930), Madeireira de Raul Suplicy de Lacerda, Madeireira de 

Victorio Colle & Irmãos, Cervejaria Brahma (1942), entre outras. (BARACHO, 2000). A região 

consolidou-se então como setor industrial local, sendo classificada e denominada oficialmente 

pelo Plano Agache de 1943 como Zona Industrial de Curitiba. 

A partir da década de 1960, o Estado direcionou esforços para promover o 

desenvolvimento industrial no Paraná e em Curitiba. Em 1963 foi apresentado o estudo 

denominado Industrialização do Paraná - Curitiba e Ponta Grossa, onde a CODEPAR 

"defendia que o impulso à industrialização seria mais efetivo se os investimentos fossem 

concentrados em um único pólo" (POLUCHA, 2010, p. 63), indicando, no mesmo documento, 

a cidade de Curitiba como região mais adequada para tornar-se o centro destas atividades. 

Em 1966, empresários, administradores, Estado e entidades de classe, entre as quais 

a Federação das Indústrias, realizaram o Seminário Industrial de Curitiba, com o intuito de 

discutir propostas para o crescimento industrial local. (NAMUR, 1992, p. 17). O Plano Diretor 

de Curitiba de 1966, por sua vez, também manifestou tais preocupações com o 

desenvolvimento industrial, mencionando em suas páginas que: 

 
Curitiba está para ingressar numa fase de industrialização mais acelerada... 
procuramos por isso localizar a área industrial condizente em tamanho e 
acompanhando o desenvolvimento da cidade junto as grandes rodovias de 
acesso à cidade" (IPPUC, 1966, p. 60). 

 

De acordo com Namur (1992), antes da constituição definitiva da CIC, várias propostas 

foram elaboradas com vistas ao estabelecimento de uma área dedicada às atividades 

industriais na capital: 

 
Existiram muitas propostas para a localização industrial em Curitiba, que iam 
desde a concepção de criar eixos industriais ao longo das rodovias, através 
da mudança nas leis de zoneamento de Curitiba, passando pela criação de 
área estritamente industrial (distrito industrial), até a concepção de uma 
cidade industrial, com comércio e moradias, além das indústrias. (NAMUR, 
1992, p. 63). 
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A Cidade Industrial de Curitiba - CIC foi implantada na década de 1970, zona oeste de 

Curitiba (Figura 20), ocupando inicialmente uma área de 400 hectares (GAZETA DO POVO, 

19/05/1973, p.06). Entre os critérios que definiram sua localização destacavam-se os 

condicionantes ambientais da região, como a topografia dos terrenos menos acidentados, "a 

posição favorável em relação aos ventos dominantes" que contribuiriam para dispersar a 

poluição para fora da cidade, as facilidades para captação de água e serviços de drenagem; 

além de outros fatores como a proximidade com “o anel energético da COPEL - Companhia 

Paranaense de Energia”, acessibilidade proporcionada pela presença de rodovias e estrada 

de ferro, bem como a proximidade com o Complexo Petroquímico da Petrobrás no município 

vizinho de Araucária. (GAZETA DO POVO, 19/01/1973, p.11). 

 

Figura 20 
Localização da Cidade Industrial de Curitiba - CIC e área da antiga Zona Industrial. 

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 1974. 
Dados editados pelo autor. 
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Para a elaboração da nova área industrial foi contratado o escritório do arquiteto e 

urbanista Jorge Wilheim. O denominado “Projeto Integrado de Área Industrial da Região 

Metropolitana de Curitiba” notabilizava-se dos demais centros industriais existentes no país 

em razão de articular, simultaneamente, propostas voltadas ao desenvolvimento de atividades 

industriais, prestação de serviços, habitação e recreação, além de ponderar sobre a 

preservação do meio ambiente. (GAZETA DO POVO, 18/01/1973, p.10). Como destacou o 

prefeito, a concepção da CIC diferenciava-se do típico distrito industrial: 

 
A nossa concepção é um pouco diferente dos outros distritos industriais. É 
uma nova estrutura, onde vamos ter a grande empresa, a moradia, o 
equipamento comunitário, convivendo muito bem com a cidade, nas melhores 
condições de infraestrutura. Esse projeto levou alguns anos. Hoje nós temos 
certeza de que a Cidade Industrial vai acontecer muito bem para a cidade, 
sem nenhum prejuízo, com todos os recursos, com todo o rebate econômico. 
(GAZETA DO POVO, 30/07/1973, p.10). 

 

Como forma de evitar o isolamento e promover a efetiva integração do núcleo industrial 

em relação à Curitiba, o projeto previa uma nova estrutura viária de ligação entre área 

industrial e a malha urbana já existente, propondo, então, cinco vias denominadas “Eixos 

Conectores” (IPPUC, 1991, p.02). 

Cada uma destas vias, “Eixo Conector”, seguiria a mesma ideia do Sistema Trinário 

implementado nas avenidas estruturais, portanto, apresentando três pistas de circulação, uma 

delas constituindo-se como “canaleta” ou faixa exclusiva de ônibus. As áreas existentes entre 

as conectoras seriam destinadas para conjuntos habitacionais e para diversas atividades 

terciárias, conciliando-se, assim, transporte de massa, habitação e serviços. (POLUCHA, 

2010, p.69). 

Contudo, de acordo com Namur (1992), a concretização da CIC distanciou-se da 

concepção idealizada pelo projeto original, uma vez que a referida área assemelhava-se a um 

típico distrito industrial: 

Analisando-se o projeto urbanístico da CIC, concluiu-se que a proposta não 
respondeu adequadamente a concepção de se criar uma cidade industrial. 
Possivelmente devido ao nível de desenvolvimento do projeto que apenas 
definiu um macro-zoneamento para a área e seu sistema viário principal, sem 
grandes preocupações com o seu dimensionamento. A mera definição de um 
macrozoneamento privilegiando o uso industrial e a definição de um 
superdimensionado sistema viário, sem levar em conta as reais necessidades 
de área para as indústrias, acarretou uma ocupação do espaço segregada, 
rarefeita e onerosa para o poder público. Não se constituiu uma cidade com 
usos múltiplos, conforme o desejado pelos urbanistas locais, mas sim, um 
simples distrito industrial... (NAMUR, 1992, p. 89). 

 

O projeto dos “Eixos Conectores” também não foi integralmente concretizado. A 

conectora um e a conectora dois foram parcialmente implantadas, mas com modificações em 

relação à concepção inicial, visto que "em nenhuma das duas Conectoras a canaleta existe 
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de maneira contínua" (POLUCHA, 2010, p. 73). A conectora três e a conectora quatro também 

não foram concretizadas, sendo que "apenas o projeto da Conectora 5 teve sequência". 

(Ibidem, p.79). 

A inauguração oficial da CIC ocorreu no dia 05 de março de 1975, com a entrega do 

pavilhão de exposições no Núcleo de Implantação da CIC. (GAZETA DO POVO, 04/03/1975). 

Mas desde 1973 já estavam instaladas grandes indústrias na região, como Siemens S/A, 

Gronau S/A Têxteis, Frigorífico Yukijirushi S/A, Indústrias Químicas CarboMafra S/A, Ford 

New Holland, Philip Morris e Plastipar. Nos anos seguintes, 1974 a 1978, mais de 40 

empresas estabeleceram-se ali, colocando Curitiba como “referência” no Brasil e 

repercutindo, inclusive, no âmbito internacional. (IPPUC, 1991, p.245). 

Para atrair indústrias, bem como despertar a atenção do empresariado nacional e 

internacional, considerados “vitais” ao desenvolvimento econômico, foram concedidos 

incentivos fiscais às empresas, como a isenção do Imposto Territorial Urbano e Predial e a 

isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza, concedendo para ambos os casos 

um período de dez anos; além da "subvenção até a quantia equivalente à cota do imposto 

sobre circulação de mercadorias devida ao município, pelo período de cinco anos a partir da 

data do início de operação do empreendimento" (GAZETA DO POVO, 16/01/1973, p.10).  

Namur (1992, p.112) ressalta que ainda foram disponibilizados serviços de 

terraplenagem, sondagem e levantamento planialtimétrico às empresas, comprometendo-se 

ainda com os trabalhos relacionados com a urbanização. Mesmo quando as empresas 

adquiriam áreas não urbanizadas, portanto, desprovidas de infraestrutura, a compra de lotes 

foi vantajosa, em razão das perspectivas de “valorização”, representando um “vantajoso 

negócio imobiliário”. (NAMUR, 1992, p. 101). 

Em contrapartida aos estímulos e a infraestrutura que recebiam, as grandes empresas 

responsabilizaram-se em promover novas oportunidades de empregos e na elaboração de 

estudos relacionados ao desenvolvimento industrial: 

 

Em linhas gerais, pode-se dizer que o compromisso dos empresários se 
resumia na criação de empregos (em média 143 empregos por empresa), e 
na elaboração de estudos e projetos, que seriam submetidos à aprovação da 
Empresa de Urbanização de Curitiba (URBS), encarregada da implantação 
do projeto CIC; no entanto, os encargos assumidos pelo Estado iam desde 
sua intervenção na propriedade da terra, na provisão de infraestrutura física 
e na execução de uma política de natureza promocional da CIC, até a 
definição e execução de uma política de incentivos de natureza fiscal e 
financeira, de estímulo ao setor industrial. (NAMUR, 1992, p. 70). 

 
 

Na área da CIC também foram efetivados programas de habitação social. Em 25 de 

março de 1976, a imprensa anunciou, sob o título “Habitação na CIC é projeto de grande 

interesse social”, a previsão para o início dos trabalhos de “urbanização completa” das áreas 
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residenciais, obras que integravam o plano de habitação elaborado pela Prefeitura Municipal 

e com financiamento do BNH no valor de um bilhão de cruzeiros. O programa envolvia a 

participação da Companhia de Habitação Popular de Curitiba COHAB-CT e do Instituto 

Nacional de Orientação às Cooperativas Habitacionais no Paraná – INOCOOP, prevendo-se 

a construção de 8.348 residências, contemplando três tipologias: residências isoladas, 

residências germinadas e apartamentos. Após a concretização, estimava-se atender mais de 

47 mil pessoas, possibilitando "que aqueles que trabalham na CIC possam, se quiserem, 

morar perto do seu local de trabalho, evitando muitos deslocamentos" (GAZETA DO POVO, 

25/03/1976, p.09). 

Ao final da década de 70, acentuou-se a produção habitacional, destacando-se o 

Programa de Auto-Construção e os empreendimentos na CIC, distinguindo-se entre os 

modelos comumente adotados em razão de apresentarem propostas de integração e 

diversificação dos espaços de moradia: 

 
...para atender a demanda habitacional de interesse social, a COHAB-
CURITIBA registra produção significativa de mais de 13 mil novas moradias 
entre casas e apartamentos. A produção de novas unidades teve maior 
impulso no final da década de 70, com a implantação de estratégias 
inovadoras, como o Programa de Auto-Construção e os empreendimentos 
habitacionais na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Estas habitações eram 
caracterizadas pela integração dos conjuntos ao bairro e à cidade, pela 
diversificação das moradias e pela preservação da paisagem natural, em 
contraposição aos modelos tradicionais de conjuntos habitacionais que, 
muitas vezes, representavam mais problemas do que solução para os 
municípios. (IPPUC, 2009, p.372). 

 

Desde o momento em que foi lançada a pedra fundamental, a CIC recebeu divulgação 

nacional e internacional, acompanhada de forte apelo simbólico. De acordo com Sanchez 

(1997 e 2010), a construção do mito e da imagem de Curitiba exigiu, além da transformação 

material da cidade, a elaboração de um imaginário social: 

 
Os programas de atração de indústrias se sustentavam, já na década de 
1970, na ação comunicativa e na construção e veiculação de imagens de uma 
cidade em franca transformação. As imagens procuravam mostrar as 
diferenças entre Curitiba e outras cidades no que se referia às áreas de 
transporte, infraestrutura e lazer. A identidade por oposição é, na verdade, 
um elemento reiterado na construção simbólica a esse projeto modernizador 
desde o seu início... (SANCHEZ, 2010, p. 162). 

 

Através dos meios de comunicação de massa, mencionavam-se benefícios para a 

população, suscitando, principalmente neste caso, expectativas relacionadas com a geração 

de novos empregos, ao crescimento econômico e ao desenvolvimento indireto de várias 

outras atividades comerciais e de serviços; justificando-se, assim, os esforços por parte da 

prefeitura e do Estado em disponibilizar infraestrutura para atender “interesses particulares” 

de grandes empresas: 
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Tudo para a Cidade Industrial 
Diversos órgãos do Governo Estadual estão empenhados em dotar a Cidade 
Industrial de Curitiba de adequados sistemas viários, de telecomunicações, 
energia elétrica e saneamento básico, a fim de que todo suporte para o 
funcionamento das empresas que lá se instalarão atenda aos interesses 
particulares de cada uma. (GAZETA DO POVO, 16/01/1974, p.01, grifo 
nosso). 
 
A construção da CIC acabou sendo a grande obra do meu governo... Nós 
colocamos as companhias mistas do Estado a colaborar estreitamente com 
a Prefeitura para a construção da CIC e participamos de perto em todos os 
momentos. As obras de infraestrutura tinham que avançar com rapidez, 
para atender às empresas que chegavam. (GOMES, 1991, p. 11, grifo 
nosso). 

 

Os esforços institucionais para garantir “tudo para a Cidade Industrial” (GAZETA DO 

POVO, 16/01/1974, p.01) destoando com outras reportagens que apresentavam situações 

adversas ao “progresso” da CIC: bairros pobres desprovidos de quase todos os serviços 

públicos, reclamações com relação à morosidade e negligência por parte da administração 

pública em realizar melhoramentos ou em atender as expectativas das populações. 

Contradições também envolveram o projeto de urbanização denominado como Nova 

Curitiba, o qual previa a utilização para fins sociais de uma área ao longo da via Conectora 

Cinco, (POLUCHA, 2010, p. 85), disponibilizado, assim, habitação para atender uma 

população trabalhadora e de baixa renda, a qual passaria a residir em local próximo à Cidade 

Industrial. (OLIVEIRA, 2000, p. 172). 

Apesar das intenções manifestadas, a proposta de habitação de interesse social ao 

longo da Conectora Cinco não foi concretizada. A importante via foi concluída em 1983, mas 

a área ao longo da via permaneceu ociosa. Nas décadas seguintes, a região passou a receber 

edificações residenciais verticais e horizontais de alto padrão, destacando-se o projeto 

Ecoville: 

A ocupação desta região teve início somente uma década depois de 
concluídas as obras. O primeiro edifício da Conectora 5 foi construído em 
1993, porém a ocupação efetiva só se consolidou a partir da década de 2000. 
Constata-se assim uma grave contradição urbana. Houve um imenso 
investimento público em infraestrutura, mas o retorno para a população foi 
mínimo. (POLUCHA, 2010, 119). 

 

Do ponto de vista institucional, as autoridades salientaram que a inviabilidade do projeto, 

em sua versão integral, estava relacionada à ocorrência de um desacerto externo aos 

domínios do planejamento, uma vez que a sua realização dependia de recursos financeiros: 

o projeto de habitação aguardava recursos do Banco Nacional de Habitação, enquanto a parte 

de infraestrutura aguardava apoio do Banco Mundial. Como apenas o último disponibilizou 

recursos financeiros, somente o sistema viário e a infraestrutura foram, de fato, concretizadas 

em 1983. (OLIVEIRA, 2000, p.172; POLUCHA, 2010; IPPUC, 1991). 
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2.3.6 Sistema de esgotos, rede de abastecimento de água, energia elétrica e telefonia 

 

Durante o período das transformações urbanas ocorridas na década de 1970, destacou-

se um conjunto de obras e investimentos realizados pelo Governo do Estado na infraestrutura 

da capital: ampliação do sistema de esgoto e do sistema de abastecimento de água, sob 

responsabilidade da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR; expansão dos 

serviços de fornecimento de energia elétrica, através da Companhia Paranaense de Energia 

- COPEL; e a ampliação da rede de telefonia, através da Telecomunicações do Paraná - 

TELEPAR. 

Até a metade da década de 1970, a cidade não dispunha de estrutura adequada de 

serviços de esgotos e abastecimento de água. De acordo com os dados apresentados na 

imprensa, em 1972 "apenas 40 mil domicílios dispõem de rede de água (35% do total) ”, 

enquanto que “aproximadamente um sétimo dos domicílios dispõem de rede de esgoto" (O 

ESTADO DO PARANÁ, 26/09/1972, p. 08). Com essas limitações, os rios acabavam 

recebendo volume considerável do esgoto doméstico e dos detritos industrias, principalmente 

o Rio Belém, o qual desaguava no Rio Iguaçu, provocando danos ao meio ambiente e à saúde 

da população.  

Apesar dos esforços e dos melhoramentos realizados ao longo dos anos, em 1976 a 

situação foi descrita como “dramática”, pois, segundo o jornal Gazeta do Povo (29/03/1976, 

p.03), a cidade oferecia "sistema de esgoto que atende 16% do povo", enquanto “o 

fornecimento de água cobre pouco mais de 50% do consumo feito pelos curitibanos". Em 1977 

a imprensa apresentou outros indicativos sobre o saneamento, alterando especificamente os 

dados concernentes ao sistema de esgotos, mencionando que "há poucos anos somente 51% 

da população tinha água encanada e somente 31% tinha esgoto" (GAZETA DO POVO, 

23/06/1977). De qualquer modo, comparando esses últimos percentuais com o censo 

demográfico do ano de 1970, o qual indica 609.026 habitantes para Curitiba (IPPUC, 2009, p. 

39), conclui-se a gravidade da conjuntura em 1977: aproximadamente, 310.603 moradores 

usufruíram de sistema de abastecimento de água, à medida que, apenas 188.798, 

aproximadamente, dispunham de sistema de esgoto. 

As crescentes preocupações com a limitada infraestrutura de saneamento não estavam 

relacionadas apenas com os impactos na área da saúde pública, mas, principalmente, com 

as consequências à dinâmica econômica, principalmente aquelas relacionadas ao 

desenvolvimento das atividades da produção imobiliária: 

 
O SANEAMENTO EM CURITIBA 
Cremos que além dos trabalhos feitos na administração de Vicente Machado, 
no sentido de expandir a rede de água e esgotos, em Curitiba, pouco se tem 
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feito para acompanhar o impressionante ritmo de expansão imobiliária 
de nossa cidade. A SANEPAR, na equação de seu planejamento, deve 
compreender que a Capital paranaense está assistindo - e terá, daqui para 
frente, uma expansão mais acentuada ainda - a um rápido progresso 
urbanístico horizontal, com a metrópole espraiando-se nessa direção para 
bairros, "jardins" e vilas. Ora, não se tem notícia de que o ritmo de expansão 
de seus serviços de água e esgotos atenda à iniciativa particular, que está 
buscando expandir-se horizontalmente. Em consequência, as soluções dos 
poços, primitivos, anti-higiênicos, aumentam, diante de uma falta de 
programação dessa autarquia... (GAZETA DO POVO, 22/10/1974, p.03, grifo 
nosso). 
 
O ESGOTO NA “CIDADE SORRISO” 
...a Capital transformou-se numa das grandes cidades brasileiras, 
distendendo-se para centenas de bairros e verticalizando-se numa 
impressionante massa de arranha-céus para atender a mais de um milhão 
de habitantes. 
E quanto temos em quilômetro da nossa rede sanitária? Apenas, 460 
[quilômetros], que é - por incrível que pareça - tudo o que se fez em termos 
nesse setor de saneamento. (GAZETA DO POVO, 18/03/1977, p.03, grifo 
nosso). 

 
 

Em 23 de junho de 1977, a Gazeta do Povo anunciava, através da matéria "Curitiba terá 

novo sistema de esgotos", a assinatura do contrato de financiamento entre o governador do 

estado e o Banco Nacional de Habitação - BNH para a realização de um conjunto de obras 

para expandir o sistema de esgotos de Curitiba, com o intuito de atender 56% das moradias 

até o final do ano de 1979. As obras incluíram, sob o custo total de Cr$ 600 milhões de 

cruzeiros, a construção da Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, a execução do 

emissário do Rio Juvevê, ampliação do emissário do Rio Belém e a expansão da rede de 

coleta de esgoto, que passaria de 460 para 635 quilômetros. A rede coletora passou a atender 

as regiões com maiores densidades, destacando-se as Bacias e sub bacias do Bacacheri, 

Juvevê, Belém Norte, Belém Sul e Barigui. 

A Estação de Tratamento de Esgotos constituiu o grande marco no saneamento básico 

da capital na década de 1970, demandando investimentos na ordem de Cr$ 121 milhões de 

cruzeiros. Implantada na região mais baixa do Bairro Boqueirão, em uma ampla área cedida 

pela Prefeitura Municipal, a obra foi executada no prazo de 570 dias e sob a responsabilidade 

da empresa paranaense Cesbe S.A. Engenharia e Empreendimentos. A inauguração ocorreu 

em 08 de março de 1979, sendo considerado como "um dos mais avançados sistemas já 

implantados nas Américas" (GAZETA DO POVO, 08/03/1979). 

Em relação ao abastecimento de água, o Governo do Estado empreendeu esforços para 

ampliar a capacidade de fornecimento para Curitiba, São José dos Pinhais e também para a 

Região Metropolitana, destacando-se o projeto da Barragem de Piraquara no Rio Cayuguava, 

localizado no município de Piraquara, próximo à capital. A obra, executada pela empresa C.R. 

Almeida, foi iniciada em 16 de janeiro de 1978 e entregue oficialmente em 08 de março de 
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1979. De acordo com os dados técnicos disponibilizados na imprensa, a barragem apresenta 

as seguintes características: maciço de terra de 283 metros de comprimento, crista de 7 

metros de largura, 24 metros de altura em relação ao leito natural e 30 metros de altura em 

relação as fundações; escavação em solo, com 250.000 m3; escavação em aluvião, com 

150.000 m3; escavação em rocha, com 20.000 m3; 5.000 m3 de concreto armado; além de 

modernos equipamentos eletrônicos, a exemplo do painel de grades e da comporta de 

emergência. Com a conclusão barragem, formou-se um grande lago de, aproximadamente, 6 

quilômetros de comprimento, com largura média de 400 metros e profundidade variável entre 

7 a 28 metros; possibilitando armazenar "um volume de água de 22 bilhões e 600 milhões de 

litros". (GAZETA DO POVO, 08/03/1979). 

Os serviços de fornecimento de energia elétrica e de telecomunicações também 

apresentaram avanços significativos neste período. Em janeiro de 1971 foi inaugurado a Usina 

Hidrelétrica Capivari Cachoeira, localizada no Vale do Rio Cachoeira, a 30 quilômetros do 

município de Antonina, possibilitando "o adicionamento de 250 mil quilowatts de energia ao 

progresso do Paraná" (COPEL, 1971, p.05), estimando uma produção anual de um bilhão de 

quilowatts-hora de energia; indispensável ao crescimento da industrialização do Estado e ao 

desenvolvimento dos centros urbanos. 

Em 1977, a COPEL lançou o programa popular de inclusão elétrica, destinado às áreas 

periféricas de Curitiba ainda não atendidas pelos seus serviços. Através do denominado 

“padrão popular mínimo de entrada de serviço, de baixo custo, e um programa de 

financiamento para parcelar sua compra em 36 vezes" (COPEL, 2015), foram beneficiadas, 

aproximadamente, 20 mil residências com área de até 50m2. 

Em relação as telecomunicações, até meados de 1971, Curitiba dispunha de uma 

"diminuta rede de 25 mil telefones existentes" (O ESTADO DO SÃO PAULO, 08/12/1976, 

p.19). Com o desenvolvimento urbano, o governo passou a investir em pesquisas voltadas à 

"configuração urbanística de Curitiba tendo em vista a expansão da rede telefônica, tudo com 

o objetivo de posteriormente projetar com segurança a canalização e fixar critérios do novo 

sistema". (O ESTADO DO SÃO PAULO, 19/05/1972, p.10). Progressivamente, no decorrer 

dos anos, o sistema telefônico foi ampliado e modernizado. Em 1977, foi anunciado o 

"acréscimo de 22.700 terminais, elevando o potencial da Capital para 107.900 terminais 

instalados" (MENSAGEM APRESENTADA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, 

1978, p.101). 

Os consideráveis investimentos nos serviços de abastecimento, saneamento, energia 

elétrica e telecomunicações, realizados em tempo relativamente breve, demonstram os 

esforços do Estado em disponibilizar infraestrutura indispensáveis ao desenvolvimento 

urbano, econômico, social e industrial da capital paranaense, contribuindo, sem dúvida, à 
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melhoria da qualidade de vida da população. Mas, considerando o contexto de uma economia 

de mercado, parte considerável desses serviços, percebidos como “mercadorias”, são 

disponibilizados mediante pagamento. Tal exigência implica, portanto, em atentar que o 

acesso e a qualidade aos respectivos serviços apresentam diferenças e variações conforme 

a condição econômica dos consumidores. 
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CAPITULO 3 

A PRODUÇÃO DA CIDADE MODELO 

 

Este capítulo analisa os interesses de grupos e os esforços relativamente organizados 

para influenciar no crescimento e no desenvolvimento da cidade ao longo do período de 

realização das grandes obras públicas durante a década de 1970 e seguinte. Nessa parte da 

exposição da tese busca refletir sobre os seguintes aspectos, considerados cruciais para a 

pesquisa: o posicionamento e a percepção dos grupos em relação aos projetos do IPPUC, as 

estratégias utilizadas para exercer influência sobre a administração pública e para o 

convencimento da sociedade, bem como a influência deste processo na configuração da 

paisagem urbana e na organização espacial de Curitiba. Argumenta-se que o acirramento da 

desigualdade espacial encontra correlação com o estímulo e a ascensão da produção 

imobiliária de mercado, a qual se relaciona com uma apropriação do espaço com vistas 

essencialmente à acumulação de capital. 

Ao mesmo tempo, busca-se ressaltar outras percepções sobre a cidade “humanizada” 

idealizada pelas instituições de planejamento, considerando-se, para isso, o ponto de vista 

dos moradores e usuários não beneficiados, os quais, através da imprensa local, em algum 

momento do período estudado, manifestaram ou expressaram suas críticas e pareceres em 

relação ao referido plano. Considera-se igualmente importante as matérias e reportagens que 

abordaram as transformações urbanas, principalmente aquelas que, direta ou indiretamente, 

consideraram questões como habitação, trabalho, serviços públicos e a situação dos bairros 

pobres ou distantes da capital. 

Além das percepções da população e da imprensa, a análise comparativa sobre a 

disposição da infraestrutura, a localização de áreas caracterizadas pela presença de favelas 

e a distribuição espacial dos níveis de renda contribuirá para refletir sobre como, naquele 

período, articularam-se projetos urbanos, interesses de grupo e produção imobiliária de 

mercado. 

Os tópicos que organizam o capítulo encontram apoio em Gottdiener (2010), 

destacando-se a ideia de “renegociação permanente” na produção do espaço, envolvendo 

grupos capitalistas dominantes, grupos capitalistas não beneficiados e sociedade, bem como 

o frequente direcionamento do Estado em favorecer os grupos imobiliários dominantes. 

Também se salienta a dinâmica ideológica, onde interesses imobiliários de mercado 

articulam relações e estratégias de produção da cidade na esfera política e pública, 

estimulando o apoio e a simpatia da própria sociedade em relação aos grandes projetos 

urbanos e empreendimentos imobiliários de mercado, exaltando-os como benéficos à 
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comunidade em razão das melhorias na qualidade de vida, oportunidades de emprego e de 

desenvolvimento econômico. (MOLOTCH, 1976 e 1987). 

Ao mesmo tempo, as estratégias ideológicas e culturais na construção social da cidade 

são componentes que estimulam determinadas “necessidades” sociais e representações 

simbólicas aos membros de uma comunidade, criando um modelo de vida e relação social. 

(JAPPE, 2013). A criação de uma identidade, modos de comportamento e modelos de vida 

estão presentes no contexto da produção imobiliária de mercado, contribuindo para legitimar 

a apropriação do espaço pelos grupos privados e a produção do próprio espaço metropolitano, 

caracterizado pela espoliação urbana, imobiliária e financeira, onde o “espaço inteiro entra na 

produção como produto” (LEFEBVRE, 2002, p. 143). 

Os meios de comunicação, notadamente a imprensa local, exerceram papel relevante, 

tanto para promover o produto imobiliário diferenciado, isto é, aquele integrado à imagem da 

“cidade humanizada”, como para legitimar a disponibilização de infraestrutura para 

impulsionar tal produção. 

Destaca-se ainda as relações entre monopólio, espoliação e condições gerais como 

fatores indispensáveis para o predomínio da indústria da construção voltada à produção 

imobiliária de mercado em Curitiba, considerando as contribuições de Marx (1985, 1996a, 

1996b e 1998) a respeito de duas situações distintas envolvendo a formação da renda da terra 

e a do preço do monopólio. No capítulo em que discute a renda da terra para construção, 

Marx (1985) aponta para necessidade de distinguir quando o preço do monopólio gera renda 

e quando a renda gera preço de monopólio. Essas duas situações podem ser encontradas no 

caso particular de Curitiba, justamente porque envolveram aspectos locais com interesses e 

disputas acaloradas sobre propostas de planejamento e urbanização bem específicas: o 

imaginário utópico da “cidade humanizada” que se contrapunha à rigidez do urbanismo 

modernista ainda vigente no país naquele momento, e a implantação de infraestruturas e 

equipamentos considerados como vanguarda, articulando preocupações concernentes ao 

meio ambiente, patrimônio histórico, transporte de massa entre outros aspectos ainda em 

emergência no contexto da década de 1970. 

O exame dessas discussões referentes à dimensão ideológica e ao monopólio, 

colaboram para compreender como interesses relacionados à produção imobiliária de 

mercados apropriaram-se da ideia de “humanização” da cidade para estimular seus 

empreendimentos. 
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3.1 (RE) DIRECIONANDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E O CRESCIMENTO DA 

CIDADE 

 

... a história mostra que a cidade não parou de crescer, mas somente nos 
últimos três anos um capítulo a parte começou a ser escrito, conseguindo 
Curitiba ultrapassar os cálculos mais otimistas. Projetos de grande porte, 
como a Cidade Industrial ou então as remodelações profundas que os críticos 
já acostumaram chamar de "cirurgias urbanas" aconteceram, transformando 
totalmente o comportamento do trânsito e do curitibano, em geral, que 
aprendeu a dar valor às áreas verdes, a humanização da cidade, ao 
transporte de massas e ao lazer. Os últimos anos projetaram Curitiba no 
Cenário nacional, sendo distinguida com citações, recomendada como 
modelo... (GAZETA DO POVO, 30/03/1975). 

 

As intervenções urbanas realizadas nas décadas de 1970 e 1980 não apenas 

consolidaram uma nova paisagem à Curitiba, mas também promoveram significativas 

melhorias urbanas, exemplificadas na concretização dos parques públicos, ampliação das 

áreas verdes, transporte de massa, áreas exclusivas de pedestres, preservação do 

patrimônio, além de diversos outros equipamentos. Na perspectiva institucional, o 

planejamento foi caracterizado pela criatividade, inovação, perseverança das autoridades 

envolvidas e pela neutralidade técnica, resultando em uma cidade “humanizada” com 

qualidades funcionais e estéticas, bem como portadora de infraestrutura, fatores 

imprescindíveis ao crescimento e desenvolvimento ordenado. 

Pesquisas que abordam as transformações urbanas em Curitiba e sua relação com o 

contexto político paranaense das décadas de 1960, 1970 e 1980, ressaltam a presença e a 

importância do grupo político ligado a Ney Aminthas de Barros Braga, comprometido com o 

processo de modernização do estado do Paraná. De acordo com Oliveira (2000, p.108), Ney 

Braga ocupou diversos cargos entre 1954 e 1989, constituindo-se em uma das mais 

proeminentes personalidades políticas do Paraná: Prefeitura de Curitiba (1954 a 1958), 

Deputado Federal (1958 a 1960), Governo do Paraná (1960 a 1965 e, posteriormente, 1978 

a 1982), Ministério da Agricultura (1965 a 1966), Senado (1968 a 1974), Ministério da 

Educação (1974 a 1978) e Presidência da Itaipu Nacional (1985 a 1989). 

Ao assumir o governo do Paraná, pelo Partido Democrata Cristão – PDC, entre os anos 

de 1961 a 1965, Ney Braga, inicia um ambicioso programa de modernização, visando 

impulsionar a industrialização e o desenvolvimento econômico. Apesar do Paraná destacar-

se como exportador de café, a economia centrada nessa produção não deixava de apresentar 

riscos e inconvenientes às elites: 

 

Ocorre que o sucesso do Paraná como exportador de café trazia no seu bojo 
alguns processos inquietantes para as elites paranaenses. O principal é que 
essas áreas tinham conexões não com o Estado do Paraná, como se pode 
supor, mas sim com a cafeicultura paulista. Dessa forma, essas populações 
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não só adquiriam os produtos industrializados e de consumo necessários em 
São Paulo, como exportavam o seu café pelo Porto de Santos. 
Daí adviriam duas consequências graves para as elites políticas do Paraná: 
a evasão de divisas e a quebra da unidade territorial do Estado. Este último 
temor é uma constante na história política dessa unidade da federação, 
remontando à criação da província do Paraná (desmembrada precisamente 
de São Paulo em 1853), passando pela experiência do Contestado (1911) e 
pelo desmembramento temporário do Sudoeste, sob a forma do Território 
Federal do Iguaçu (1937-1946)... (OLIVEIRA, 2001, p. 45). 

 

A administração de Ney Braga foi caracterizada pela racionalização, conferindo “à 

tecnocracia do Estado considerável dose de autonomia frente ao Legislativo estadual”. 

(OLIVEIRA, 2001, p. 46). Nesse contexto, técnicos atuantes na área do planejamento 

ganharam relevância no programa de modernização, sendo que muitos “passariam 

posteriormente a ocupar posições de destaque nas administrações estadual e federal” 

(OLIVEIRA, 2001, p.57). 

Ao longo das décadas de 1960, 1970 e parte da década de 1980, período que envolve 

desde as etapa de elaboração, discussão e realização das grandes intervenções urbanas, 

diversos autores como Kunhavalik (2004), Oliveira (2000 e 2001), Leitão (2002), Polucha 

(2010) e Daldegan (2012), mencionam a presença de técnicos nos setores administrativos e 

em importantes instituições, municipais, estaduais e federais, os quais estavam ligados à 

esfera política ou, então, identificados direta ou indiretamente com as propostas de 

planejamento e de modernização do programa de Ney Braga, destacando-se: Ivo Arzua, 

prefeito de Curitiba pelo Partido Democrata Cristão entre 1962 a 1966 e 1966 a 1967; Jaime 

Lerner, prefeito da capital nos períodos 1971 a 1974 e 1979 a 1983; Saul Raiz, prefeito da 

capital entre 1975 a 1979; Maurício Schulman, Diretor-Técnico da COPEL (1966-1969), 

Diretor da Gestão Empresarial da ELETROBRAS (1967-1971), Secretário da Fazendo do 

Paraná (1971-1974), presidência do BNH (1974-1979); Karlos Rischbieter, diretor da 

CODEPAR, presidente do BADEP, presidente da Caixa Econômica Federal, presidente do 

Banco do Brasil e Ministro da Fazenda (1979-1980); entre outros. 

Sob o governo de Ney Braga foram criadas importantes instituições como a Companhia 

Agropecuária de Fomento Econômico do Paraná (1961), a Companhia de Desenvolvimento 

Econômico do Paraná – CODEPAR (1962), a Companhia de Saneamento do Paraná – 

SANEPAR (1963), o Centro Eletrônico de Processamentos de Dados – CELEPAR (1964) e a 

Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR (1965) (FARACO, 2002, p. 63), além da 

Companhia de Telecomunicações do Paraná – TELEPAR (1963) e da Fundação Educacional 

do Paraná – FUNDEPAR(1963). 

Para Dudeque (2005), a CODEPAR destacava-se das demais instituições em razão da 

atuação no âmbito do planejamento em diversos setores de produção, como indústria, 



169 
 

agricultura, transporte e energia, abrangendo, ainda, questões e aspectos concernentes à 

política voltada ao próprio desenvolvimento urbano: 

 
Era um organismo dividido em diversas comissões, cada um responsável por 
planejar um dos aspectos necessários ao desenvolvimento do Paraná, tais 
como agricultura, indústria ou infraestrutura. Mas o poderio da CODEPAR 
não era apenas intelectual... Era um poderio econômico, numa versão 
estadual do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social 
(BNDES). A CODEPAR administrava os recursos do Fundo de 
Desenvolvimento Econômico (FDE), instituído em 1962, ao qual seria 
destinado 2% de todas as reservas, consignações e transações realizadas 
no Paraná (Imposto sobre Vendas e Consignações). Com os recursos da 
CODEPAR, o governo do estado converteu-se em planejador e administrador 
do desenvolvimento, com uma ingerência progressiva no fornecimento de 
água, na produção de energia elétrica, na construção de silos, na ampliação 
da rede rodoviária e, o mais importante... na política de desenvolvimento 
urbano. (DUDEQUE, 2005, p. 55). 

 

A CODEPAR obteve prestígio e reconhecimento não apenas dos setores técnicos ou 

administrativos estaduais e municipais, mas também da própria população que, através dos 

meios de comunicação, acompanhava a realização do programa de modernização. Em agosto 

de 1965, por exemplo, a imprensa destacou o papel da instituição na realização de obras de 

infraestrutura, como a construção e pavimentação de rodovias, serviços de saneamento, além 

dos investimentos na Usina de Salto Grande do Iguaçu e no setor da agricultura: 

 

A "CODEPAR" e o desenvolvimento econômico do Paraná 
Quando da criação da CODEPAR - Companhia de Desenvolvimento 
Econômico do Paraná - seus idealizadores não poderiam prever a enorme 
influência que a Companhia iria ter no setor de desenvolvimento industrial e 
ajuda a grandes obras públicas do Estado. 
...foi a Companhia se equipando, e acabou por tornar-se, enfim, um 
gigantesco empreendimento, que é atualmente respeitado em todo o Brasil. 
(GAZETA DO POVO, 05/08/1965, p.03). 
 
 
A CODEPAR aplicou, nos seus 5 anos que completa agora, em março, NCr$ 
117 milhões em setores básicos para a economia paranaense. Mais de 380 
projetos industriais receberam financiamentos dessa empresa de economia 
mista... 
Setor Secundário 
Essa empresa foi criada, basicamente, com o objetivo de aumentar o ritmo 
de realizações públicas nos setores infraestruturais do Paraná (estradas e 
energia elétrica) e estimular os caminhos econômicos paranaenses para a 
industrialização... 
Desde que foi criada em 1962, a empresa tem dado estímulo aos investidores 
particulares, a fim de promover o crescimento da indústria paranaense e 
consolidar a agricultura, já uma das mais desenvolvidas do País. (O ESTADO 
DE SÃO PAULO, 03/03/1967, p.05). 
 

 

Com o intuito de definir um plano voltado ao desenvolvimento territorial e econômico do 

estado, o governo de Ney Braga, por intermédio da CODEPAR, contratou a Sociedade de 
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Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas a Complexos Sociais – SAGMACS, a qual, por 

sua vez, elaborou pesquisas e estudos para o referido objetivo, apresentando em 1963 o 

histórico Plano de Desenvolvimento do Paraná. (DUDEQUE, 2005, p. 57). 

O plano apresenta seus objetivos "agrupados em dois grandes tipos", abrangendo, 

respectivamente, as áreas social e econômica do Paraná. Em relação ao primeiro grupo, 

destaca a necessidade da implementação de "programas que visam a eliminação de 

condições sub-humanas, a garantia do atendimento das necessidades básicas a toda a 

população"; enquanto que, para o segundo, enfatiza a importância de "programas 

relacionados com a implementação de um sistema de planejamento democrático, com a 

obtenção de um desenvolvimento e crescimento econômico". (GOVERNO DO ESTADO DO 

PARANÁ, 1963, p.07). 

A partir das "Diretrizes do Desenvolvimento Econômico", o plano propõe o aumento e a 

diversificação da produção agrícola, bem como a implantação e o desenvolvimento de um 

setor industrial dinâmico, porém, ressaltando que "essas duas linhas de atividade... não 

deverão sufocar as tradicionais atividades do Estado, como a cultura do café e a extração de 

madeira e mate". (GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 1963, p.29). 

Em relação à economia, a “dinâmica territorial” deveria, além de estimular atividades 

“favoráveis à expansão da economia de mercado”, disponibilizar apoio e condições 

adequadas à industrialização, indispensáveis na promoção do desenvolvimento social: 

 
O Planejamento territorial tem por objetivo ordenar, segundo metas globais e 
setoriais do Plano de desenvolvimento, o processo dinâmico pelo qual os 
fenômenos sócio-econômicos se manifestam e se condicionam fisicamente 
no espaço geográfico. 
O planejamento dessa dinâmica territorial tem dois grandes objetivos: 
proteger, no que depende dela, o desenvolvimento social das populações e 
permitir o funcionamento e crescimento da economia. 
(...) 
Quanto ao desenvolvimento econômico, a dinâmica territorial deve não 
apenas facilitar as trocas de bens e serviços favoráveis à expansão da 
economia de mercado, como também criar condições à atuação de unidades 
motrizes da atividade econômica e a criação de polos complexos de 
desenvolvimento, condicionantes da industrialização e do crescimento 
econômico em geral. (GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 1963, p.40). 

 

O plano também expõe intenções relacionadas ao desenvolvimento dos principais 

centros urbanos do Paraná, como Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. A capital, por 

sua vez, recebe especial atenção e a idealização como “Metrópole Estadual” inclui a definição 

e o estabelecimento de quatro programas estratégicos: 

 

Desenvolvimento de Curitiba como Metrópole Estadual 
O papel metropolitano de Curitiba poderá ser desenvolvido através de quatro 
programas estratégicos, cujos projetos deverão ser oportunamente 
elaborados. 
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1. Constituição de um Órgão permanente de planejamento e controle do 
desenvolvimento urbano no quadro da administração municipal com auxílio 
técnico e financeiro do Estado. A justificativa desse auxílio está no fato de 
que o município da capital exerce uma função de fato supra-municipal. 
2. Constituição de uma Companhia de Desenvolvimento Urbano, formada 
pela Sociedade de Desenvolvimento Regional, Prefeitura e particulares, 
capaz de realizar os empreendimentos necessários ao equipamento da 
cidade em serviços públicos e sistema viário, assim como operações 
imobiliárias de interesse para a constituição de zonas de usos especiais, 
determinadas pelo plano urbanístico e, finalmente, os equipamentos 
necessários ao abastecimento urbano. 
3. Constituição, através de operação especial, da Companhia Regional de 
Desenvolvimento, conjugada com a Companhia de Desenvolvimento Urbano 
de Curitiba, de um Distrito Industrial devidamente situado, loteado e 
equipado. A operação abrange dois programas diferentes: um de nível 
estadual que objetiva a constituição de um polo industrial dinâmico e outro de 
âmbito local que vise criar uma zona urbana industrial desenvolvida. 
4. Melhoria da infraestrutura regional e interesse para a função metropolitana 
de Curitiba pela construção da rodovia Curitiba-Joinville, capaz de ampliar a 
influência da Capital sobre o Nordeste catarinense, e pela construção de 
armazéns e instalações de interesse para a função de centro de consumo e 
entreposto. (GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 1963, p.149). 

 

Os programas enfatizavam a importância da disponibilização da infraestrutura por parte 

do Estado, a constituição de órgãos dedicados ao planejamento e à execução dos 

empreendimentos, bem como a implantação de um “Distrito Industrial” em Curitiba. Entre os 

objetivos, os dois primeiros conferem ênfase significativa ao desenvolvimento da cidade, ao 

salientar questões como a constituição de “um órgão” dedicado ao planejamento urbano e de 

uma companhia para realizar obras, projetos e melhorias urbanas. 

Contudo, considerando a importância imprescindível do monopólio do espaço (terra) à 

produção da cidade (MARX, 1985, 1996a e 1996b; LEFEBVRE, 2000; GOTTDIENER, 2010; 

HARVEY, 1980), as intenções elencadas pelos quatro programas também contemplaram, 

sobremaneira, os interesses relacionados à produção imobiliária de mercado. Dialeticamente 

e contraditoriamente, a infraestrutura pública promove a melhoria da qualidade de vida, assim 

como a capitalização dos imóveis e dos terrenos particulares, conferindo privilégios a 

determinados grupos sociais: 

 

O solo e suas benfeitorias são, na economia capitalista contemporânea, 
mercadorias. (...) 
O solo e as benfeitoras não podem deslocar-se livremente, e isso os 
diferencia de outras mercadorias, tais com trigo, automóveis e similares. O 
solo e as benfeitorias têm localização fixa. A localização absoluta confere 
privilégios de monopólio à pessoa que tem os direitos de determinar o uso 
nessa localização. (HARVEY, 1980, p. 135). 

 

A ênfase conferida ao desenvolvimento urbano, elencando aí a necessidade em 

disponibilizar infraestrutura e equipamentos, bem como uma nova legislação voltada para 

estimular a expansão cidade “ordenadamente”, isto é, impulsionar a produção imobiliária de 
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mercado e a própria indústria da construção, percebidas, então como importantes para a 

dinâmica econômica, mantém correspondência com as preocupações e as expectativas 

políticas do governo Ney Braga em promover o crescimento urbano para além da área 

envolvida pelo Plano Agache: 

 
 

No início da década de 50, Curitiba tomou um desenvolvimento muito intenso, 
o que obrigava à administração municipal estabelecer medidas de execução 
do plano viário então vigente, o Plano Agache, e adotar outras providências 
para ordenar o desenvolvimento. A cidade crescia muito quando eu assumi, 
em 54. O Plano Agache era muito bom, mas precisava ser revisto. Era 
necessária a sua abertura para além da Perimetral 3, que era o limite da 
área planejada. É preciso ressaltar que Curitiba sempre foi governada por 
seus prefeitos dentro desse plano. 
O Agache previa o planejamento apenas viário da cidade e nesse momento 
ampliavam-se as áreas de construção e nasciam os primeiros prédios 
de vários andares. Era preciso, portanto, fazer o zoneamento da cidade. 
(BRAGA, 1990, p.03, grifo nosso). 

 

Durante a etapa de discussão do novo plano urbano, realizado através do Seminário 

Curitiba de Amanhã, a imprensa destacou a presença de importantes instituições como 

Associação Comercial do Paraná - ACP, Sinduscon-PR, Federação do Comércio e a 

Federação das Indústrias. 

A Associação Comercial do Paraná - ACP constitui-se como uma das mais antigas 

instituições de classe ainda em atividade na cidade. A data de sua fundação remonta a 17 de 

janeiro de 1890, destacando-se, entre seus empresários idealizadores o Barão do Serro Azul 

(LUZ,1992, p.263), e tendo como objetivo atender as necessidades das pequenas e grandes 

empresas. Ao longo da história, a ACP constituiu-se como um importante apoio aos 

empresários na defesa de seus interesses, caracteriza-se pela “alta representatividade 

política nas esferas municipal, estadual e federal”, aspectos que conferem a instituição “o 

protagonismo na defesa dos interesses dos associados junto aos órgãos públicos” (ACP, 

2014). 

Ainda no setor comercial, também destacou-se a atuação da Federação do Comércio 

do Estado do Paraná, fundada em 19 de janeiro de 1948 e que reuniu, inicialmente, cinco 

sindicatos empresariais como: Sindicato do Comércio Atacadista de Madeiras no Estado do 

Paraná, Sindicato dos Representantes Comerciais no Estado do Paraná, Sindicato do 

Comércio Varejista de Carnes Frescas no Estado do Paraná, Sindicato do Comércio Varejista 

de Produtos Farmacêuticos de Curitiba, Sindicato dos Lojistas do Comércio e Sindicato do 

Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios no Estado do Paraná. (FECOMERCIOPR, 2014). 

Já em relação à representatividade do setor industrial, sobressaiu-se a Federação das 

Indústrias do Paraná – FIEP, criada em 1944 e tendo como objetivo “fazer a coordenação, 

proteção e representação legal das diversas categorias econômicas da indústria, visando à 



173 
 

promoção da defesa de seus legítimos interesses” (FIEP, 2015). A atuação da FIEP em defesa 

do crescimento e desenvolvimento industrial consolidou-a como referência ao empresariado 

e a sociedade. 

Em relação à indústria da construção, destacou-se o Sindicato da Indústria da 

Construção Civil no Estado do Paraná – Sinduscon PR, o qual, desde junho de 1944, 

constituiu-se como principal representação da categoria e em defesa do mercado construtor. 

De acordo com o estatuto de 2009, o sindicato tem como objetivo “promover a defesa de seus 

legítimos interesses, e com o intuito de colaboração com os poderes públicos e com as demais 

associações no sentido da solidariedade social e do desenvolvimento da capacidade 

produtiva do setor". (SINDUSCON-PR, 2009, p.01). Para o sindicato, “a construção civil é 

reconhecida como poderosa alavanca para o desenvolvimento com repercussões econômicas 

e sociais importantes: gera produção, emprego, renda, qualidade de vida e inclusão social”. 

(SINDUSCON-PR, 2014). 

Durante o contexto das intervenções e transformações urbanas implementadas na 

década de 1970, a imprensa registrou a presença constante de instituições como ACP e FIEP, 

não apenas no que se refere ao acompanhamento das obras, mas articulando-se em defesa 

dos interesses do setor comercial e industrial. A questão do planejamento passa a ser 

privilegiada e percebida como fundamental para o desenvolvimento das atividades 

econômicas realizadas em diversos setores da produção. Essas relações aparecem em 

diversos episódios, eventos ou mesmo nos discursos, os quais ficaram registrados tanto na 

imprensa como na própria documentação de divulgação institucional. 

Durante a gestão do governador Parigot de Souza (1971-1973) foi organizado o 

documento denominado Diagnóstico e Diretrizes de Ação, tendo como objetivos apresentar 

uma análise sobre a economia estadual, onde se ressalta “a importância da agro-indústria 

para o desenvolvimento do estado" e, ao mesmo tempo, em promover o "debate amplo entre 

todos os setores responsáveis, da administração e da produção" (O ESTADO DE SÃO 

PAULO, 09/06/1972, p.37). Em resposta, a FIEP e a Federação das Associações Comerciais 

do Paraná entregaram ao governador, em julho de 1972, um parecer crítico sobre o 

Diagnóstico e Diretrizes de Ação. De acordo com a imprensa, as entidades manifestaram o 

apoio à iniciativa do Estado em "procurar diagnosticar os males que afligem a economia 

paranaense e buscar para eles os remédios mais convenientes, através do planejamento" (O 

ESTADO DO PARANÁ, 08/08/1972). Na ocasião, as entidades expuseram as seguintes 

proposições: 

 

Três proposições foram feitas no trabalho apresentado ao governador Parigot 
de Souza, sendo: a)que seja promulgada no Paraná, uma lei de incentivos 
(estímulo fiscal para implantação ou ampliação de empresas); b)que em 
convênio com os órgãos competentes, o Governo Estadual propicie aos 
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estabelecimentos industriais: linhas de força, linhas de telefone e telex, 
terreno a preço compatível e assistência técnica e c)compensar sob a forma 
mais conveniente, aquilo que as prefeituras dispensam para conseguir maior 
desenvolvimento industrial: incentivos municipais, construção de 
infraestrutura e ampliação das já existentes. (O ESTADO DO PARANÁ, 
08/08/1972). 

 

Além de questões relacionadas à situação econômica do Paraná, a imprensa expõe a 

sintonia entre Estado e instituições representativas dos interesses do empresariado industrial. 

O Estado antecipa-se, buscando “para eles os remédios mais convenientes, através do 

planejamento" (O ESTADO DO PARANÁ, 08/08/1972). As instituições representativas das 

"classes empresariais paranaenses", por sua vez, submeteram à apreciação e avaliação, 

complementando com sugestões pertinentes aos seus interesses, como leis de incentivos e 

a disponibilização de completa infraestrutura indispensáveis ao “progresso” e ao 

desenvolvimento industrial. 

Apesar do parecer privilegiar o “desenvolvimento industrial”, os interesses relacionados 

à indústria da construção e ao setor imobiliário também estavam presentes, uma vez que as 

“diretrizes de ação” envolviam esforços para a implantação de infraestrutura e equipamentos 

urbanos, o que alterou a configuração das cidades, impulsionando novas construções e 

contribuindo para a “capitalização” do espaço. Como destaca Harvey (2013b), as condições 

gerais proporcionam novas relações espaciais e contribuem decisivamente à capitalização 

dos terrenos e imóveis: 

 

...as vantagens de localização para determinados lotes de terra podem ser 
alteradas pela ação humana. Isso significa que a ação do próprio capital 
(particularmente mediante o investimento em transporte e comunicações) 
pode criar relações espaciais. (HARVEY, 2013b, p. 440). 

 

Em janeiro de 1973 a Associação Comercial do Paraná - ACP realizou uma reunião para 

debater "o programa de atividades da URBS para o período de 1973/74, tendo as discussões 

se fixado em dois pontos especiais: Terminais de Transporte de Massa e a Cidade Industrial" 

(GAZETA DO POVO, 24/01/1973, p.09). Os projetos dos novos terminais de transporte de 

massa, da Praça Rui Barbosa e da Praça Santos Andrade, envolviam questões 

particularmente importantes para o desenvolvimento comercial na área central e também 

relacionados aos interesses e “esforços da iniciativa privada”. O projeto do Terminal da Rui 

Barbosa previa um grande complexo multifuncional na atual Praça Rui Barbosa, em área onde 

estava localizado o antigo Quartel do Exército. O novo “empreendimento” apresentaria uma 

ampla praça arborizada, terminal de transporte coletivo para atender 60 linhas, 

estacionamento para 3.500 veículos, centro comercial e uma torre com 30 pavimentos 

destinada à escritórios, apartamentos, serviços de hotelaria e turismo. (GAZETA DO POVO, 

17/04/1973, p.06). O projeto foi divulgado na imprensa com a utilização de imagens da 
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maquete, sendo que o início das obras estava previsto para meados de 1975. Apesar da 

conclusão dos trabalhos de demolição das instalações que abrigavam o Quartel General da 

Artilharia Divisionária da 5ª RM localizados na referida praça1, o projeto do complexo não foi 

concretizado. Posteriormente, foram executados melhoramentos distintos do preconizado 

pela ideia original, mas que incluíram terminais de ônibus, pavimentação, arborização, 

iluminação entre outros. 

Enquanto perduraram as possibilidades da concretização, o projeto representou 

verdadeiro “empreendimento” (GAZETA DO POVO, 04/04/1974), cujas potencialidades 

estavam muito além de questões de ordem “estética”, de “circulação” ou de preocupações em 

proporcionar “espaços de convivência”, mas envolviam possibilidades de alavancar diversas 

atividades comerciais e imobiliárias em uma área central: 

 
Terminal de Transportes 
Não resta dúvida de que o complexo arquitetônico modificará, grandemente, 
uma das partes centrais de Curitiba, passando a contribuir, de maneira muito 
expressiva, para a solução de um problema que, somente, tende a agravar-
se, qual seja o de abrigo de veículos particulares. Por outro lado, é de admitir-
se que em função do fato de que o Terminal de Transporte atenderá a ônibus 
que integram 60 linhas, a área ganhará um ritmo de movimentação 
impressionante, devendo, complementarmente, ser feitas obras viárias que 
possibilitem o futuro trânsito, que será muito denso, nas mediações desse 
complexo. Por outra margem, também, a torre de 30 andares, com mais 
de 15 mil metros quadrados de área comercial, significará, também, a 
construção de uma nova circunscrição de atividades econômicas 
comerciais no centro da Capital paranaense. (GAZETADO DO POVO, 
28/09/1973, p.03, grifo nosso). 

 
As transformações programadas para a Praça Rui Barbosa foram, entusiasmadamente, 

saudadas pela imprensa. O empreendimento imobiliário, adjunto ao equipamento de 

transporte de massa, foi apresentado à sociedade como representação do “progresso” 

econômico, conferindo benefícios que iam desde melhorias no transporte, lazer até as novas 

oportunidades de empregos advindas da instalação de escritórios, hotel e demais serviços 

instalados na torre de 30 pavimentos. A partir de argumentos como esses, tentava-se 

justificar, frente à opinião pública, os maciços investimentos do Estado para impulsionar a 

iniciativa privada e, ao mesmo tempo, legitimar a remoção dos grupos sociais menos 

favorecidos que se apropriavam espontaneamente do espaço urbano: 

 
Rui Barbosa logo muda seu aspecto 
O atual panorama da Praça Rui Barbosa vive seus últimos momentos. Até 
meados de 1975 a praça se transformará no grande canteiro de obras do 
terminal de transportes. (...) 
Hoje, o aspecto da Praça Rui Barbosa é feio, como de todos os logradouros 
públicos que aguardam um remanejamento para breve. A Praça vai dar lugar 
ao Terminal de Transporte. Seu chafariz não funciona mais, o calçamento é 

                                                           
1 As instalações do Quartel General da Artilharia Divisionária da 5ª RM foram transferidas para o Bairro 
Pinheirinho. 
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deficiente, como estão abandonados os abrigos de ônibus. As velhas 
carrocinhas de pipoca (oficialmente vendem pipoca, mas tem de tudo) e 
multicoloridas bancas de jornais formam uma paisagem humana quase 
pertencente ao passado. Na praça está a tolerância da Prefeitura com os 
ambulantes: é uma zona franca onde todos podem vender seu peixe, apesar 
de fazer parte da área de proibição para vendedores ambulantes. Com o 
progresso, o velho Teatro de Bolso, antes de grandes espetáculos e 
ultimamente dos amadores, também vai desaparecer. (GAZETA DO POVO, 
04/04/1974). 

 
 

O projeto do terminal de transporte da Praça Santos Andrade, apesar de não possuir a 

mesma diversidade de equipamentos e a mesma escala do Terminal Rui Barbosa, constituía-

se "parte integrante do projeto de renovação urbana do Centro da Cidade" (GAZETA DO 

POVO, 24/01/1973, p.09); implicando na “valorização” de imóveis e de estabelecimentos de 

comércio localizados no entorno ou nas imediações da nova estrutura, além de contribuir para 

impulsionar os serviços comerciais e de turismo. A ideia de “renovação” do centro buscava 

elaborar uma imagem adequada à dinâmica comercial e de consumo, isto é, disponibilizar 

infraestrutura e um espaço urbano para estabelecimentos locais e turistas, com segurança, 

limpeza, “embelezamentos urbanos”, funcionalidade e sem a predominância de contrastes 

sociais, como a presença da população pobre, trabalhadores desempregados ou dos 

vendedores ambulantes. 

Em relação à CIC, de acordo com a imprensa, as preocupações externadas na reunião 

da ACP estavam voltadas para verificar o enquadramento com os objetivos propostos pelo 

Diagnóstico e Diretrizes de Ação, documento elaborado aos cuidados do governo estadual, 

onde estavam previstas medidas particularmente importantes para o empresariado industrial, 

como o “estabelecimento de mecanismos institucionais, como incentivos fiscais e a 

implantação de uma infraestrutura compatível com as necessidades industriais” (GAZETA DO 

POVO, 24/01/1973, p.09). 

A questão do zoneamento motivou inúmeras discussões e debates entre IPPUC, ACP, 

empresariado da construção e empresas atuantes no mercado imobiliário. Como destacado, 

já em 1965, dias antes da realização do Seminário Curitiba de Amanhã, as construtoras, por 

intermédio do Sinduscon-PR, manifestaram seu descontentamento com a proposta do novo 

plano em limitar e restringir a altura dos prédios em determinadas áreas da cidade, 

considerando-a como “inviável e antieconômico, face ao elevado custo dos terrenos centrais” 

(O ESTADO DO PARANÁ, 07/07/1965, p. 01). 

Após a elaboração do Plano Diretor de 1966, as pressões do setor imobiliário não 

cessaram, exercendo influência relevante nas sucessivas discussões sobre o zoneamento 

urbano. Como especificado anteriormente, a proposta inicial do plano intencionava uma 

ocupação singular ao longo dos grandes eixos estruturais. Nessas áreas denominadas 

Setores Estruturais deveria prevalecer a implantação de até três torres de 63 metros de altura 
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(destinadas à habitação coletiva) dispostas em lotes com área mínima de dois mil metros 

quadrados; além de uma série de exigências como, não ocupar mais de 1/3 do terreno, 

distância de 30 metros entre as edificações, recuo mínimo de 10 metros do alinhamento, 

espaços para garagens no subsolo etc; sendo que o espaço não ocupada pelas grandes torres 

deveria ser arborizado, oferecendo uma agradável área verde e de lazer aos seus moradores. 

(IPPUC, 1966). Tal proposta não foi concretizada e também não contou com o apoio unânime 

do setor imobiliário. Se, por um lado, significou uma possibilidade de diversificação do produto 

imobiliário, ao oferecer um espaço de habitação com área verde, lazer, convivência e demais 

infraestruturas; por outro lado, também representou um fator de limitação à indústria da 

construção, ávida pelo maior aproveitamento possível dos terrenos inseridos nessas áreas 

privilegiadas e estratégicas. Tal descontentamento contribuiu para inviabilizar e para alterar a 

proposta original dos “edifícios isoladas”: 

 

O IPPUC está acompanhando o crescimento da cidade e acho que a revisão 
do plano tem que ser feita com a mesma generosidade de imaginação com a 
qual se enfrentou o problema urbano em 1965. Houve outras propostas, 
menores, no plano que entreguei e que não conseguiram ser testadas. Por 
exemplo, propúnhamos que a Lei de Zoneamento permitisse a construção de 
prédios elevados, à base de dois a três por quarteirão. E havia todo um 
processo, pelo qual quem chegasse antes e os demais ficariam com as casas 
baixas, Isso objetivava a que as torres tivessem toda a importância de 
edifícios isolados. Isto não foi feito. Talvez, no IPPUC, se tenha resolvido 
diferente porque seria impossível segurar as pontas da pressão. Com 
certeza. (WILHEIM, 1990, p.33). 

 

Assim, após a institucionalização Plano Diretor de Curitiba, Lei no2828/1966, sucessivas 

modificações nas leis de zoneamento e uso solo definiram novas configurações para o uso e 

ocupação ao longo destas áreas. Entre essas, destacam-se o Decreto no1650/1968 e o 

Decreto no395/1972, os quais ilustram o início de um longo processo de modificação que 

alterou a proposta das “torres isoladas”. O Decreto no1650/1968, por exemplo, manteve três 

torres por quadra, mas definiu o lote mínimo de 1200 metros quadrados e alterou a altura das 

edificações para 45 metros. Já o Decreto no395/1972 alterou o lote mínimo para 360 metros 

quadrados, definiu a taxa de ocupação de 50%, com 100% do térreo e coeficiente de 

aproveitamento 9. (PILOTTO, 2010, p.119). 

A aprovação da Lei no 5.234/1975, em dezembro de 1975 (Mapa 06), foi outro momento 

marcado por pressões e tensões envolvendo Prefeitura Municipal, IPPUC e interesses ligados 

ao setor comercial e imobiliário; evento particularmente importante, pois consolidou o 

Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo na capital e que vigorariam pelas décadas seguintes:  

 
Em 1975, a lei nº 5.234 consolida então o Zoneamento, Uso e Ocupação do 
Solo, mediante dispositivos de legislação urbanística que vigoram até o ano 
2000. A cidade de Curitiba passa a compreender Zonas Urbanas e Setores 
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Especiais, com parâmetros específicos. Nas Zonas Urbanas, o processo de 
ocupação acontece lenta e continuamente. Nos Setores Especiais, onde se 
incluem os Eixos de crescimento, pretende-se direcionar a ocupação 
induzindo-se ali maior densidade ou usos com efeito estratégico. Nestas 
áreas, os parâmetros e disposições podem ser ajustados e regulados por ato 
normativo do Poder Executivo Municipal, quando apoiados em estudos e 
propostas técnicas elaboradas no IPPUC. A modalidade propicia mais 
agilidade para que a Prefeitura controle e direcione a ocupação e a mudança 
de usos nos setores. (IPPUC, 2009, p. 186). 

 

Entre outras medidas, a lei estabeleceu parâmetros para limitar a ocupação e o 

“adensamento em zonas residenciais periféricas”, ao mesmo tempo em que passa a estimular 

a ocupação das regiões adjacentes aos grandes eixos estruturais, definindo ainda medidas 

relacionadas aos usos e atividades comerciais e de “incremento imobiliário de habitações nas 

zonas de média densidade” nessas áreas. (IPPUC, 2009, p.174). Em relação às zonas 

residenciais, nas vias denominadas “Coletoras” e servidas pelo sistema de transporte coletivo, 

buscou-se promover “a concentração linear de atividades comerciais ou de prestação de 

serviços, desde que os novos estabelecimentos tenham médio ou pequeno porte”. (IPPUC, 

2009, p.174). 

Frente às insatisfações em relação aos novos parâmetros, o prefeito Saul Raiz 

encaminhou ofício ao Presidente da Câmara de Vereadores, no qual rebateu as críticas e 

expos as justificativas e os benefícios da nova lei de zoneamento para a cidade: 

 
...as modificações impostas pela nova lei desencadearam uma onda de 
acusações, calcadas na mentira, na maldade e na desinformação de algumas 
pessoas. 
O Município, através de seus órgãos competentes, ao alterar o uso do solo, 
teve por único objetivo a melhoria das condições de vida para os habitantes 
da cidade. Nunca entrou nas cogitações dos técnicos municipais se a nova 
lei iria prejudicar esta ou aquela pessoa, beneficiaria este ou aquele grupo. 
O crescimento de Curitiba tornou-se um campo favorável à especulação 
imobiliária. Basta ler as páginas especializadas dos jornais para se ter uma 
ideia do volume a que atingem as transações imobiliárias em nossa cidade, 
em todas as zonas, bairros e setores. 
Assim, qualquer alteração do uso do solo poderia atingir o patrimônio de 
alguém. Era inevitável. Como o foi em ocasiões anteriores. 
Contudo, o interesse da comunidade pairou acima dos interesses 
particulares. (GAZETA DO POVO, 10/03/1976, p.08). 

 

 

 



Mapa 06
Setores Estruturais e Zonas Residenciais.

Fonte: IPPUC. Zoneamento e uso do solo de Curitiba em 1975: Lei n° 5.234/75, Lei n° 6.204/81 e Leis 
Complementares. Curitiba: IPPUC.
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A carta de esclarecimento, provavelmente, acirrou os debates, pois, no dia seguinte, a 

imprensa divulgou matéria sobre o assunto, tendo como título "Requerida instauração de CPI 

para a nova lei de zoneamento". De acordo com a Gazeta do Povo, vereadores do MDB, em 

resposta à carta da Prefeitura, solicitaram a constituição de uma Comissão de Inquérito "para 

apurar diversas denúncias a respeito da nova lei do uso do solo", pois, existiam “suspeitas” 

de que "certos grupos econômicos foram beneficiados pela nova lei do zoneamento por terem 

tido conhecimento antecipado do projeto de lei" (GAZETA DO POVO, 11/03/1976, p.03). 

Em seguida, dia 12 de março de 1976, o presidente do IPPUC realizou uma palestra na 

sede da ACP, tendo como objetivo explicar o novo zoneamento da cidade. Durante o evento, 

que reuniu "representantes de diversas entidades de classe", foi abordado um histórico sobre 

o planejamento urbano em Curitiba, desde o Plano Agache (1943), passando pelo novo Plano 

Diretor (1965) até os mais recentes decretos e leis vigentes, enfatizando, principalmente, a 

importância das novas normas e parâmetros de uso e ocupação do solo para o 

desenvolvimento de Curitiba a partir da década de 70: 

 
Em Curitiba, graças a sua estrutura de planejamento urbano, existe já um 
lugar para cada coisa e o lugar dos prédios altos são os Setores Estruturais. 
Eles já foram preparados para receber um grande adensamento e a iniciativa 
privada não tem o direito de ignorar os maciços investimentos feitos 
pelo Poder Público e ainda prejudicar o bem-estar de toda a comunidade.  
Esse novo zoneamento, consubstanciado na Lei nº 5.234 de 10 de dezembro 
de 1975, além de reafirmar mais uma vez a firme disposição de se dar 
prosseguimento à implantação do Plano Diretor, fato pioneiro no Brasil e, 
justamente por isso, acompanhado com o maior carinho do Governo Federal, 
esse novo zoneamento, dizíamos, limita definitivamente o adensamento das 
zonas residenciais e disciplina de modo claro todos os usos urbanos. Aliás, 
por meio de uma legislação complementar, o Decreto n.880/75, foi feita uma 
tentativa inédita de se relacionar, definir e classificar os diversos usos do solo. 
Segundo esse decreto, são reconhecidos os usos residenciais, comerciais e 
de prestação de serviços, industriais e agrícolas. As habitações podem ser 
unifamiliares ou coletivas conforme o número de famílias que ocupe a 
edificação. (GAZETA DO POVO, 14/03/1976, p.10, grifo nosso). 

 

Apesar de determinadas empresas ou proprietários sentiram-se diretamente 

prejudicados, motivando-os a questionar os novos parâmetros definidos pelo IPPUC em 

dezembro de 1975, em outras situações, imobiliárias, construtoras ou mesmo proprietários de 

terrenos, imóveis e de estabelecimentos comerciais, já haviam percebido as vantagens do 

planejamento urbano para o desenvolvimento de suas atividades. Outros, ainda, diante da 

nova lei de zoneamento, perceberam-se em uma situação privilegiada, justamente por 

estarem localizados e inseridos nas imediações ou próximos das áreas beneficiadas pelos 

“maciços investimentos feitos pelo Poder Público” (GAZETA DO POVO, 14/03/1976, p.10). 

Situações como essa, aparentemente desconexas, envolvendo conflitos entre as 

instituições governamentais e grupos capitalistas, divergências e disputas entre os próprios 

grupos capitalistas, apresentariam sua lógica pela perspectiva da produção do espaço. Para 
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Gottdienner (2010), além do espaço ou da propriedade da terra constituir-se enquanto 

instrumento para reprodução do capital, o Estado contribui diretamente para exacerbar os 

conflitos urbanos, uma vez que se coloca favoravelmente em relação os grupos imobiliários 

mais proeminentes, opondo-se aos interesses mais amplos dos usuários da cidade e mesmo 

aos outros grupos capitalistas menos influentes envolvidos na disputa. 

As críticas e as insatisfações em relação ao novo zoneamento vigente a partir da Lei no 

5.234/1975, a qual definiu novos parâmetros quanto a ocupação e uso do solo, conviveram, 

simultaneamente, com manifestações e posicionamento de apreço e de aprovação do setor 

imobiliária em relação à nova lei e à atuação do IPPUC. 

Em 1973, por exemplo, o corretor e proprietário da Gonzaga Imóveis, em entrevista ao 

jornal Gazeta do Povo, fez uma análise bastante positiva da situação econômica da cidade, 

evidenciando uma percepção oposta às manifestações de insatisfação quanto ao novo 

zoneamento de 1975. Salientando a situação do mercado imobiliário na capital naquele 

momento, o empresário ressalta a excelente fase de expansão, comparando Curitiba com o 

crescimento de São Paulo na década de 1950, “quando se incrementou a construção de 

prédios e residências que revolucionaram a cidade”. Para a Gonzaga Imóveis, esse estímulo 

aos empreendimentos imobiliários e às construtoras estava diretamente relacionado com o 

planejamento urbano e ao IPPUC: 

 

A verdade é que, dado o grande crescimento da cidade, todas as zonas estão 
valorizadas. Logicamente que existem setores mais valorizados em 
razão de melhoramentos urbanos, asfalto, iluminação, além do que, no 
caso específico de terrenos, o seu valor gira em função do Plano Diretor 
da Prefeitura e do IPPUC, com os seus condicionamentos: taxa de ocupação 
do solo, uso do solo, gabarito das edificações e finalidades a que se destina 
a construção. (GAZETA DO POVO, 24/06/1973, p.04, Caderno 3, grifo 
nosso). 

 

O posicionamento favorável em relação ao planejamento urbano desenvolvido pelo 

IPPUC também foi evidenciado pela Mercado de Imóveis S/A, empresa atuante na capital e 

no estado do Paraná. De acordo com a empresa, o planejamento permitiu o crescimento 

organizado, consolidando infraestrutura e produção imobiliária, evitando investimentos extras 

à acessibilidade ou para equipamentos de lazer, por exemplo, uma vez que estes são 

disponibilizados pelo poder público; além de evitar aquilo que foi definido como "aglomerados 

monstrengos", isto é, a aglomeração e disposição aleatória de edificações sem diferenciais 

quanto às oportunidades de recreação, sociabilidades, integração com o meio ambiente e 

com os serviços de transporte, os quais influenciavam diretamente na compra e venda dos 

produtos imobiliários: 

 



182 
 

...em Curitiba, além da topografia, um ponto fundamental do crescimento 
do mercado imobiliário, e que também facilita a programação por parte 
de construtoras e incorporadoras, é o trabalho de órgãos como o 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, Companhia de 
Curitiba e Prefeitura Municipal. 
O planejamento idealizado por esses órgãos determina o crescimento 
organizado e que evita "aglomerados monstrengos", edifícios sem 
condições de venda. As vias estruturais tornaram menores as distâncias, e 
os bairros residenciais recebem toda a infraestrutura necessária, 
valorizando o mercado imobiliário enquanto garante aos investidores e 
incorporadoras um retorno seguro de seu dinheiro. (GAZETA DO POVO: 
29/09/1974, grifo nosso). 

 

Em 12 de dezembro de 1976, o jornal Gazeta do Povo novamente mencionou o 

descontentamento de algumas construtoras para com o novo zoneamento, pois a "a Prefeitura 

Municipal limitou a construção de prédios altos, acima de dez andares, às estruturais", decisão 

que "trouxe sérios problemas ao setor". (GAZETA DO POVO, 12/12/1976, p.00). Porém, 

meses antes, em março de 1976, a imprensa, ao descrever breve panorama do espaço 

urbano de Curitiba e das potencialidades econômicas, apontou-a como uma opção segura 

para aqueles interessados em “expandir seus negócios” ou em “iniciar atividades 

econômicas”, relacionando tal cenário economicamente favorável ao sucesso das 

“experiências em urbanismo”: 

 
Curitiba oferece inúmeras opções para quem quiser expandir seus negócios, 
iniciar atividades econômicas e ao mesmo tempo desfrutar de clima ameno e 
temperado. 
Seu crescimento harmônico, proporcionando aos 808 mil habitantes as 
condições ideais de sobrevivência e de adequado convívio em comunidade, 
é reconhecido em todo o mundo. Suas experiências em urbanismo, com as 
inovações dos logradouros, espalhados de maneira a preservar os recursos 
naturais, o apoio às indústrias e a infraestrutura montada para atrair as 
famílias de executivos e técnicos estrangeiros que aqui vêm trabalhar, 
contribuem para que esse reconhecimento transponha os limites do País. E 
o que é melhor: ela desenvolve-se urbanisticamente e economicamente, 
crescendo também no aspecto social e cultural. (...) 
Curitiba, embora hoje em ritmo menor do que em anos anteriores, é modelo 
nacional para o desenvolvimento urbano de uma grande cidade. (GAZETA 
DO POVO, 26/03/1976, p.32). 

 

Quando, em dezembro de 1977, o diretor da Comissária Galvão S.A, apresentou à 

imprensa um balanço sobre a situação do mercado imobiliário na capital paranaense, foram 

apontados vários fatores que afetavam os imóveis naquele momento, desde a redução no 

"último trimestre na aplicação em caderneta de poupança" diminuindo a "disponibilidade para 

aplicação das sociedades de crédito", até a "presente situação do café, sem safras; e a 

irregularidade da comercialização da safra" (GAZETA DO POVO, 04/12/1977). A questão do 

novo zoneamento integrante do plano diretor não foi mencionada como fator prejudicial ao 

mercado imobiliário. 
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Em 1979 a situação do mercado imobiliário foi descrita não apenas como “otimista”, mas 

como “futuro bastante auspicioso”. Entre as razões para o crescimento dos negócios 

imobiliários, estavam os esforços da municipalidade e do Estado para o desenvolvimento da 

Cidade Industrial, portanto, envolvendo a questão da infraestrutura disponibilizada para 

Curitiba, bem como a chegada de novos moradores de outras localidades aptos e em 

condições de comprar imóveis, além do aumento da renda das famílias: 

 
Está havendo, em Curitiba, uma corrida de interessados na aquisição de 
apartamentos de primeira linha, classe "A", com financiamento de 3.500 UPC. 
As vendas desse tipo de apartamento estão sofrendo sensível aumento e, 
segundo os meios imobiliários, isso se deve ao fato de dentro em breve a 
disponibilidade desse tipo de apartamento no mercado, acabará. (...) 
Embora Curitiba apresente mercado imobiliário em franco desenvolvimento, 
os três primeiros meses do ano normalmente são fracos no que diz respeito 
às vendas, face as férias escolares, ausência de investidores e outros fatores. 
Agora, no entanto, o mercado já começa a ser reativado e, segundo a 
previsão de Plínio Gonzaga, deverá apresentar grande desenvolvimento no 
segundo trimestre. 
"O clima do mercado imobiliário - ressaltou o presidente do sindicato 
dos corretores - é de otimismo. Curitiba é uma metrópole em grande 
desenvolvimento imobiliário e, neste setor antevemos futuro bastante 
auspicioso. O desenvolvimento da cidade industrial, a intensa 
movimentação de pessoas vindas de fora para aqui se instalar, o aumento da 
renda familiar, são fatores que contribuem profundamente para fazer com que 
o mercado imobiliário se expanda cada vez mais... (GAZETA DO POVO, 
29/03/1979, p.04, grifo nosso). 

 

Durante o período das intervenções e transformações espaciais, percebe-se a 

preocupação permanente, tanto por parte das autoridades municipais quanto pelas 

instituições envolvidas com o planejamento urbano, em manter um canal de comunicação 

com os setores empresariais atuantes na cidade. De acordo com a imprensa, no dia 21 de 

março de 1974, a Prefeitura Municipal, o IPPUC e a URBS realizaram uma reunião 

preparatória para o seminário voltado para os setores empresariais, a ser realizado no dia 26 

do mesmo mês, no Centro de Criatividade, localizado no Parque São Lourenço. A proposta 

versava sobre a apresentação das obras já realizadas ou em andamento, bem como a análise 

sobre os futuros projetos: 

 
Seminário vai mostrar planejamento da cidade 
Tudo o que está feito em Curitiba em termos de planejamento urbano 
integrado será transmitido aos empresários da cidade durante seminário que 
acontecerá no próximo dia 26, às 17 horas, como parte das programações 
comemorativas ao 81 aniversário de Curitiba. 
(...) 
No encontro serão apresentados e debatidos temas de especial importância 
como o sistema viário, o transporte de massa, terminais de transporte, 
implantação de novos equipamentos urbanos, Cidade Industrial, 
investimentos e realização dos órgãos municipais, participação da iniciativa 
privada como complemento ao Plano da Cidade e validade de investir em 
Curitiba. (GAZETA DO POVO, 22/03/1974, p.08). 
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Apesar de não existir indicativos mais precisos que indiquem qual o período ou momento 

em que a relação entre planejamento urbano e setores empresariais apresentou maior 

intensidade ou envolvimento, o processo já estava presente na década de 1960, tendo como 

marco a elaboração do novo plano urbano de Curitiba e prosseguindo nas décadas seguintes. 

De acordo com o empresário fundador da Comissária Galvão S/A: 

 
Os empresários sempre tiveram muita atuação nisso, porque antigamente, 
quando começamos a trabalhar, há anos atrás, o coeficiente no centro era de 
10 vezes a área. Ou seja, em um terreno de 1.000m você poderia construir 
10 mil m2. Depois, quando veio o 2º Plano Diretor nos anos 60, os 
empresários tiveram uma atuação muito grande. A gente mesmo participou 
das discussões, da definição das áreas onde seriam feitas essas construções 
elevadas, esse coeficiente caiu para 6 e, em algumas regiões, caiu 
posteriormente para 4. Sempre de acordo com os empresários. Os 
empresários nunca criaram problemas para a prefeitura no sentido de 
ampliação dos coeficientes das áreas. Nada disso. Sempre colaboraram aqui 
em Curitiba. (GALVÃO, 1998). 

 

Os novos espaços de sociabilidade, os novos equipamentos urbanos disponibilizados 

com transporte de  massa, áreas verdes e de lazer, saneamento, ampliação da rede de 

esgotos entre outros, promoveram, sim, significativas melhorias à cidade, mas, ao mesmo 

tempo, a "política ou filosofia de planejamento urbano" (GAZETA DO POVO, 19/06/1975) 

também representou vantagens à produção imobiliária de mercado, a qual, por sua vez, vai 

produzir empreendimentos com fins de acumulação de capital; portanto, o acesso aos novos 

espaços é determinado pela condição e capacidade econômica de seus compradores, 

limitando ou excluindo a população pobre e trabalhadora. Uma das características da “filosofia 

de planejamento” convenientes com tais interesses refere-se à ideia de previsão e de 

antecipação ao crescimento dos setores econômicos, tentando “dirigir o desenvolvimento da 

cidade de uma forma mais racional” e funcional: 

 
Baixa, linear e descongestionada. Assim será Curitiba 
"Planejar uma cidade, significa hoje, prover, programar as necessidades 
do homem urbano no plano complexo de suas necessidades: desde o 
local de trabalho, habitação e transportes, até a aquisição de uma folha 
de alface na feira", explicou um arquiteto do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Ctba. - IPPUC. A afirmação, surpreendente quando 
se sabe de iniciativas quase sempre parciais para a resolução de 
desequilíbrios urbanos - seja da habitação ou transportes, tomados 
individualmente - significa que a cidade, e até mesmo a região em que ela 
está incrustada, devem ser questionadas, conhecidas e planejadas 
conjuntamente. (...) 
Poriso estranhamente os técnicos do IPPUC começam a se dar conta de que 
uma política ou filosofia de planejamento urbana não significa encarar 
determinados desdobramentos da vida do homem urbano apenas como um 
teorema matemático, uma solução que apenas considere suas necessidades 
quantitativas de vida, mas também sua qualidade de vida. Daí a importância 
e os investimentos que se fazem para efetivar pela primeira vez alternativas 
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para o lazer e recreação, delineamento e organização de seus pontos de 
encontro e conversação no centro da cidade, a política de que o homem deve 
gastar o menor tempo possível em se locomover da casa ao trabalho, e que 
deve habitar longe da fumaça e da poluição. 
E tudo isto, mais que simplesmente uma política de planejamento urbano, 
começa já a esboçar-se como também uma filosofia, um modo de vida. 
Percebe-se então que a expressão "humanizar a cidade" progressivamente 
começa a baixar do inconsistente reino das nuvens e a ser percebida nos 
fatos cada vez mais frequentemente tanto pelos técnicos como habitantes de 
Curitiba. (...) 
...habitação e trabalho, por dependerem tanto de iniciativas privadas e 
normalmente de movimentos nem sempre localizados na área exclusiva do 
Município, podem quase sempre ser apenas influenciados... 
...o IPPUC adiantou-se ao crescimento dos vários setores econômicos 
urbanos e lançou mão da única carta de que podia contar sob seu controle 
absoluto: a responsabilidade do sistema viário. Com isto espera dirigir o 
desenvolvimento da cidade de uma forma mais racional e menos 
anárquica, como era feito até 10 anos atrás. 
Assim, construíram-se as vias estruturais, quem num percurso de 20km, 
espera-se, determinará a futura localização dos núcleos habitacionais, o 
comércio e escolas. Desta forma, mesmo não tendo acesso direto no 
conjunto dos setores econômicos e produtivos da cidade, o IPPUC prevê um 
controle indireto sobre seu desdobramento, já que melhores condições 
de tráfego e transporte público incidirão sempre no desenvolvimento 
das restantes forças vivas de Curitiba. (GAZETA DO POVO, 19/06/1975, 
Caderno Especial / Habitação, p.03, grifo nosso). 

 

A ideia coordenar o crescimento da cidade representou, em uma perspectiva de médio 

e longo prazo, vantagens à produção imobiliária de mercado e à indústria da construção: a 

conciliação entre infraestrutura pública e empreendimentos privados, uma vez que a 

expansão dos eixos estruturais e dos equipamentos urbanos como parques, áreas verdes e 

transporte, possibilitaram novas frentes de expansão do setor, bem como para atividades 

comerciais e de serviços; a apropriação de novos espaços pela iniciativa privada, 

indispensáveis à realização do produção imobiliária; bem como, a oportunidade de 

diversificação do produto imobiliário, o qual, caracterizado pela proximidade ou inserção dos 

novos equipamentos, passou a diferenciar-se dos demais espaços existentes. 

A “valorização” do capital, conforme sua particular inserção na dinâmica da produção 

imobiliária, está estreitamente relacionada à produção da cidade, onde a expansão urbana e 

a implantação de infraestrutura influenciam os preços no mercado imobiliário e colaboram 

diretamente para aumentar o valor pressuposto do espaço: 

 
O processo de valorização do capital vinculado à produção do espaço é 
potencializado pela valorização imobiliária, não como resultado de lances de 
ocasião no mercado, mas pela produção da cidade como um todo. A 
expansão da cidade, tanto pelo crescimento horizontal como vertical, 
aumenta, cada um a seu modo, o valor pressuposto na propriedade 
imobiliária. Essa valorização do capital imobiliário é formada: (a) Pelo trabalho 
diretamente incorporado ao terreno através da produção imediata da 
construção; (b) Pelo desenvolvimento das condições gerais, quer como 
mudança na estruturação do espaço, quer como relação entre mercadorias 
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na função de reserva de valor, que resulta em elevação de preço no mercado 
imobiliário. (PEREIRA, 1988, p. 15). 

 

Como destaca Lefebvre (2002, p.142), o espaço deixou de ser apenas o local onde é 

realizado o trabalho produtivo, seja de caráter industrial, extrativo e ou fundiário, para tornar-

se verdadeiro “artefato” da produção capitalista. A apropriação do espaço pelos grupos 

dominantes sempre ocorre como disputa pela sua produção ao longo da história, mas o 

aspecto novo e atual estaria na produção do espaço social, porque nessa produção o 

capitalismo contemporâneo “encontrou um alento na conquista do espaço, em termos triviais, 

na especulação imobiliária, nas grandes obras (dentro e fora das cidades), na compra e venda 

do espaço” (LEFEBVRE, 2002, p. 143). 
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3.2 A PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA DE MERCADO NA METRÓPOLE 

 

Os meios de comunicação, notadamente, a imprensa local, desempenharam papel 

relevante na ascensão da produção imobiliária de mercado no período das grandes 

transformações urbanas ocorridas em Curitiba. Jornais locais, como Gazeta do Povo e O 

Estado do Paraná, exerceram considerável influência em questões chave ao setor imobiliário, 

como a legitimação de interesse privados sobre o espaço coletivo, a fetichização dos produtos 

imobiliário, o estímulo a “necessidades” sociais e representações simbólicas condizentes com 

este segmento do mercado e, por fim, a naturalização das relações sociais organizada sob os 

princípios da economia de mercado. 

A capacidade de influência ideológica dos meios de comunicação em manter e modificar 

as concepções da sociedade, é ressaltada por Gramsci (1982) a partir da análise sobre a 

relação entre imprensa escrita e público leitor: 

 
 

Os leitores devem ser considerados a partir de dois pontos de vista principais: 
1) como elementos ideológicos, "transformáveis" filosoficamente, capazes, 
dúcteis, maleáveis à transformação; 2) como elementos "econômicos", 
capazes de adquirir as publicações e de fazê-las adquirir por outros. Os dois 
elementos, na realidade, nem sempre são destacáveis, na medida em que o 
elemento ideológico é um estímulo ao ato econômico da aquisição e da 
divulgação. (GRAMSCI, 1982, p.162). 

 

Editoriais, reportagens, notícias e propagandas, além de informar o público sobre 

determinados assuntos, eventos ou acontecimentos, expressam fatos a partir do ponto de 

vista e sob a perspectiva de um autor, grupo ou instituição a qual redige ou organiza textos e 

imagens. Esses conteúdos refletem, implícita ou declaradamente, determinados interesses 

políticos e econômicos, sendo, portanto, questionável a existência da imparcialidade ou da 

neutralidade por parte dos jornais. Seus leitores, por sua vez, aparecem tanto como 

“elementos econômicos”, isto é, capazes de comprar tais publicações, como “elementos 

ideológicos” sujeitos a absorver e a propagar os valores contidos nas publicações. 

Marx e Engels (1998) destacam a dominação ideológica como indispensável para uma 

classe impor-se sobre as demais, daí a preocupação da classe dominante criar ou instituir 

mecanismos de reprodução e distribuição de suas ideias: 

 
Os pensamentos dominantes nada mais são do que a expressão ideal das 
relações materiais dominantes; eles são essas relações materiais 
dominantes consideradas sob forma de ideias, portanto, a expressão das 
relações que fazem de uma classe a classe dominante; em outras palavras, 
são as ideias de sua dominação. Os indivíduos que constituem a classe 
dominante possuem, entre outras coisas, também uma consciência, e 
consequentemente pensam; na medida em que dominam como classe e 
determinam uma época histórica em toda a sua extensão, é evidente que 
esses indivíduos dominam em todos os sentidos e que têm uma posição 
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dominante, entre outras coisas também como seres pensantes, como 
produtores de ideias, que regulamentam a produção e a distribuição dos 
pensamentos da sua época; suas ideias são, portanto, as ideias dominantes 
de sua época. (MARX e ENGELS, 1998, p. 48). 

 

Nesta perspectiva, os meios de comunicação de massa institucionalizados ou 

diretamente controlados pelo Estado, expressam também valores, ideias e concepções de 

uma classe dominante ou de interesses de grupos dominantes, legitimando suas relações 

sociais em determinada época histórica. 

A legitimação de interesses sobre o espaço público constituiu-se como processo 

construído lentamente ao longo da história da própria cidade de Curitiba. Contudo, no contexto 

das décadas de 1960, 1970 e 1980, aqui analisados, percebe-se significativo destaque à 

iniciativa privada em diversas áreas e setores econômicos, como serviços, comércio, 

indústria, habitação e urbanização. Notabiliza-se que tais relações concernentes à iniciativa 

privada foram, de maneira geral, comumente abordadas como imprescindíveis ao “progresso”, 

ao desenvolvimento social e econômico, seja municipal, regional ou nacional. Essas 

argumentações e pretextos fortaleceram, pouco a pouco, a ideia de “dever” do Estado em 

disponibilizar, sempre com aval e conhecimento da sociedade, a infraestrutura aos 

denominados “setores produtivos”. Apesar dos consideráveis incentivos conferidos pelo 

Estado não se constituírem como “produtivos”, ideologicamente esse “desenvolvimento ocorre 

sob o signo do crescimento” (GOTTDIENER, 2010, p. 260), isto é, apresentam-se tais 

concessões e estímulos como benéficos à melhoria da qualidade de vida de toda a população. 

O “entrosamento” entre Estado e iniciativa privada recebeu, comumente, um parecer 

favorável na imprensa e, ao mesmo tempo, a simpatia de parte da população, contagiada pela 

esperança de desenvolvimento, inclusão social, novas oportunidades de trabalho entre outras 

vantagens. 

Durante os dias 05, 06 e 07 de novembro de 1973, o Banco de Desenvolvimento do 

Paraná - BADEP organizou o “Seminário Empresarial do Paraná: Opinião do Empresário 

sobre o Paraná de hoje e Perspectivas para o Futuro", com o objetivo de "reunir, para debate 

de problemas específicos, empresários que vão investir ou já produzem no Paraná" (O 

ESTADO DE SÃO PAULO, 01/11/1973, p.35); contemplando extensa temática relacionada à 

metalurgia, mecânica, madeira e derivados, alimentação, comércio, serviços, finanças entre 

outros. Durante a solenidade de abertura, o governo destacou a importância do evento e a 

disposição em “apoiar a disseminação de urbanização através do Programa de Apoio às 

Cidades Industriais", além de anunciar a criação do Fundo Especial de Financiamento de 

Projetos de Viabilidade Econômica e do Programa de Participação Societária. A iniciativa do 

evento, a participação e o posicionamento do governo receberam méritos da imprensa local: 
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Cremos que, anualmente, se deveria buscar esse contato, certamente útil não 
apenas de parte dos líderes dos quadros econômicos, mas, por igual, para o 
próprio Governo do Estado, que precisa, cada vez mais, entrosar-se com a 
iniciativa particular, para a própria planificação de trabalho que o Paraná 
precisa levar a efeito. 
(...) E isto, convenhamos, é importantíssimo, certamente, como crença em 
termos de futuro, tendo em vista o que foi feito, com tanto arrojo, clarividência, 
descortino e bravura pelos que, na iniciativa particular, tanto têm contribuindo 
para o desenvolvimento da economia paranaense. (GAZETA DO POVO, 
06/11/1973, p.03). 

 

A iniciativa privada também constituía-se como uma das alternativas frente a limitado 

estrutura dos serviços oferecidos pela municipalidade, a exemplo dos trabalhos de coleta de 

lixo e de limpeza dos logradouros. No início de 1977, a prefeitura anunciou a abertura de 

concorrência destinada à contratação de empresa para auxiliar na coleta do lixo, como forma 

de "acabar de uma vez por todas o problema criado em Curitiba com as deficiências no 

serviço” (GAZETA DO POVO, 02/03/1977, p.11), possibilitando atender com maior eficiência 

tanto os bairros como os conjuntos habitacionais localizados em áreas mais distantes. De 

acordo com a imprensa, participaram da concorrência várias empresas, como Vega Sopave 

(São Paulo), Enterpa (São Paulo), consórcio Carioca-Sanange (Guanabara), Jofege (São 

Paulo) e Terpa Lipater (São Paulo); essa última já atuante na capital paranaense e contando 

com, aproximadamente, 250 funcionários e 20 veículos para realizar a varrição, a coleta de 

lixo nas ruas centrais e em vários bairros, bem como o transporte destes detritos até o aterro 

sanitário. (GAZETA DO POVO, 20/08/1974, p.19). A iniciativa privada ainda colaborava com 

a Prefeitura Municipal com os serviços de limpeza e de conservação dos espaços públicos, 

como ruas, praças, parques e jardins. 

O sucesso na transformação da cidade e a configuração de uma nova estética urbana 

a partir de 1971, caracterizada pelas novas edificações residenciais, administrativas e de 

serviços, bem como os novos espaços públicos “humanizados” disponibilizados à população, 

também foi atribuído à participação da iniciativa privada, destacando-se, notadamente, os 

benefícios proporcionados pela indústria da construção, bem como o papel dos consórcios 

imobiliários, instituições de crédito e das seguradoras, responsáveis tanto por oferecer 

condições financeiras às empresas como também oferecer financiamento e crédito para os 

consumidores obterem acesso aos imóveis: 

 
Um outro aspecto da nova Curitiba, que merece ser salientado, é o da 
beleza urbanística de suas praças e jardins que se multiplicam, a cada 
instante, motivando a alegria genuína da criançada, em permanente reboliço, 
saudando o sol de verão, aplaudindo os novos espaços verdes... 
Também seus edifícios públicos, construídos com requintes de bom 
gosto e obedecendo as mais arrojadas concepções, muito contribuem 
para realçar o harmonioso conjunto arquitetônico da cidade... 
A iniciativa particular também tem um apreciável crédito a seu favor, no 
que diz respeito ao formidável progresso de Curitiba. 
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As firmas construtoras - os consórcios imobiliários - as entidades 
creditícias, as seguradoras, os moderníssimos hotéis... tudo enfim se 
associa e se completa, formando um todo maravilhoso, que dá, à nossa 
cidade, um sorriso largo, franco, hospitaleiro e convidativo, próprio das 
metrópoles mais progressistas e felizes... (GAZETA DO POVO, 25/03/1973, 
p.06, Segundo Caderno, grifo nosso). 

 

Os projetos urbanos e a produção imobiliária receberam generosa cobertura dos meios 

de comunicação, contribuindo para “a projeção da imagem de nossa capital” (GAZETA DO 

POVO: 25/03/1973). Os jornais de circulação local e estadual, além da imprensa nacional, 

como O Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, acompanharam e divulgaram em suas 

páginas reportagens alusivas ao desenvolvimento da cidade, aos projetos realizados ou em 

andamento, comumente acompanhados de material ilustrativo, como fotografias, imagens, 

croquis e desenhos. A imprensa escrita ainda divulgava material publicitário e informativo 

elaborado pela prefeitura, relatando obras, propostas ou eventos relacionados com as 

intervenções urbanas ou com as políticas de desenvolvimento econômico. 

O planejamento urbano de Curitiba também foi retratado pelos famosos cinejornais 

Brasil Hoje, documentários produzidos especialmente para exibição nas telas dos cinemas 

antes da apresentação dos filmes, elaborados aos cuidados da Agência Nacional, o órgão 

oficial de notícias do governo federal (GOMES, 2007). O cinejornal Brasil Hoje Edição no 40, 

de 1973, por exemplo, apresenta o documentário Curitiba: aspectos da modernização da 

cidade, ressaltando aspectos do “crescimento ordenado”, a organização “racional” da cidade, 

o sistema de transporte de massa, os espaços exclusivos de pedestres, além das edificações 

públicas, administrativas e culturais como o conjunto do Centro Cívico, o Centro Politécnico 

da UFPR, o prédio da Telepar e o Teatro Paiol. Já o cinejornal Brasil Hoje Edição no 122, de 

1975, apresenta o documentário O Presidente e o Paraná, que, além de destacar a visita do 

Presidente Geisel ao estado, ressalta Curitiba como “padrão” de planejamento urbano, 

exibindo áreas verdes e de lazer, praças, parques públicos e espaços culturais, a exemplo do 

Centro de Criatividade. 

Outras produções em formato de vídeo-documentário ganharam notoriedade 

internacional. Em julho de 1973, a Gazeta do Povo, noticiou que um "filme - curta-metragem 

colorido sobre a Cidade de Curitiba, dez minutos de duração - foi apresentado a 

representantes de 48 países" (GAZETA DO POVO, 15/07/1973, p.05), durante a realização 

do 7º Congresso Internacional da UNESCO para Artes Visuais, evento realizado na cidade de 

Varna, Bulgária. De acordo com a imprensa, o filme2 repercutiu positivamente no público 

presente ao apresentar "o modelo curitibano de desenvolvimento urbano, colocando o homem 

                                                           
2 A reportagem não menciona título, autoria ou crédito relacionados ao filme documentário exibido na 
cidade de Varna. 
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como o objetivo máximo e dando a ele condições de meio ambiente altamente elaboradas e 

sabiamente racionalizadas". (GAZETA DO POVO, 15/07/1973, p.05). 

O planejamento e as transformações espaciais também constituíram os temas principais 

do documentário Curitiba, uma experiência em planejamento urbano, lançado em 1974, com 

produção e direção do cineasta Sylvio Back. O curta-metragem, 35mm, colorido e com 17 

minutos, destaca aspectos concernentes ao transporte de massa e aos programas de lazer e 

cultura implementados no início da década de 1970. 

As exposições organizadas pelo IPPUC também constituíram outra importante atividade 

realizada, com a apresentação pública à população de maquetes, painéis e recursos 

audiovisuais relacionados tanto aos projetos já concretizados como as metas e objetivos a 

serem realizados nos anos vindouros. Em 1975, a Galeria Ritz abrigou a exposição 

comemorativa ao décimo aniversário da fundação do IPPUC, como "objetivo prático de 

traduzir ao curitibano a cidade em que ele vive, hoje apontada como um dos centros urbanos 

cujo crescimento vem sendo dirigido por um planejamento objetivo e inovador." (GAZETA DO 

POVO, 04/12/1975). Em 1977, durante as comemorações dos 284 anos da cidade, foi 

organizada outra exposição aberta ao público, denominada Curitiba Vanguarda. (GAZETA DO 

POVO, 09/03/1977). 

A importância das imagens salientando aspectos inovadores como o Sistema Trinário, 

as faixas exclusivas para a circulação do ônibus Expresso, os novos espaços públicos, a 

prioridade ao pedestre, a “revitalização” do centro, a patrimônio histórico preservado, a 

expansão linear e o adensamento ao longo dos eixos estruturais, áreas verdes e os centros 

culturais, contribuíram, decididamente, para que a capital paranaense ocupasse lugar de 

destaque no cenário nacional e internacional. A própria imprensa, em 1973, menciona que a 

“projeção da imagem” da capital recebeu “tratamento esmerado”, superando, inclusive, os 

esforços direcionados para promover o estado do Paraná e outras cidades importantes: 

 
 

Curitiba ocupa hoje um destacado lugar no cenário urbanístico nacional. 
Graças ao dinamismo da mais jovem equipe que já ocupou uma 
administração municipal do Brasil, Curitiba deu um verdadeiro show de 
inovações e aplicação de ideias avançadas. (...) 
A projeção da imagem de nossa capital teve um tratamento esmerado 
por parte dos encarregados da divulgação que, em algumas 
oportunidades, superou a imagem do próprio Estado: isto em vários 
setores, como turismo, cultura, promoções artísticas e obras de 
infraestrutura paisagística. (GAZETA DO POVO: 25/03/1973, grifo nosso). 

 

A “projeção da imagem” associava as transformações espaciais com um novo modo de 

vivenciar e habitar a cidade “humanizada”, caracterizada pela oposição a valores dissonantes 

da economia de mercado. Ao mesmo tempo, esse modo de vida apresenta-se desprovido de 

posicionamento crítico com relação aos contrastes, desigualdades e a exclusão social 



192 
 

existente nesta mesma cidade, seja nas regiões periféricas, na área central “revitalizada” ou 

mesmos nos bairros de classe média e alta: 

 
De fato, elegeu-se a forma urbana como a base material mais evidente do 
projeto, na condição de um “vir a ser” embutida no plano. Ela viria a anunciar 
uma nova ordem, um novo tempo, indicando a possibilidade de existência de 
uma outra cidade. A ideia de que a nova forma urbana fosse capaz de gerar 
“um novo modo de ser urbano” buscava esvaziar, em sua linguagem de 
certezas, a possibilidade de existência da diversidade, geradora de 
identidades sociais múltiplas e contraditórias. (SANCHEZ, 2010, p. 187). 

 

Além da infraestrutura disponibilizada pelo Estado e dos novos critérios definidos de 

ocupação e uso do solo, a produção imobiliária de mercado também beneficiou-se da projeção 

da imagem da “cidade humana”, do “novo” modo de vida e de seus valores culturais 

adjacentes. Acompanhado a realização dos projetos urbanos, o setor imobiliário atuou no 

sentido de diferenciar seus produtos, articulando discursos diretamente relacionados ou que 

aludiam à ideia de “humanização” do espaço urbano, diferenciando os “novos” 

empreendimentos dos denominados "aglomerados monstrengos" (GAZETA DO POVO: 

29/09/1974). 

O marketing adotado pelas construtoras e incorporadoras, além de prezar pela 

apresentação diferenciada dos seus espaços residenciais e comerciais, com a utilização de 

imagens, fotos, plantas e perspectivas artísticas dos projetos arquitetônicos, também buscou 

influenciar e “orientar o gosto do público”, elaborando e estimulando valores e relações sociais 

compatíveis com os interesses da produção imobiliária de mercado: 

 
 

RESPONSABILIDADE DE QUEM CONSTRÓI E DE QUEM COMPRA 
Curitiba é uma cidade ainda jovem, em plena fase de crescimento. Mas já 
com uma personalidade definida, um estilo próprio, reflexo do modo de vida 
de sua população. 
Fazer com que ela continue assim ou, melhor ainda, torne-se cada vez mais 
bonita e humana, sem perder suas características, é tarefa que cabe a cada 
um de seus habitantes. Mas, a maior responsabilidade, sem dúvida, 
pertence àqueles que, de uma forma ou de outra, podem influir no 
assunto, seja pelo seu poder de decisão, seja pela sua influência junto 
ao público que possa deter. 
Nesse rol podemos incluir, logicamente, as administrações municipais 
e os órgãos de divulgação. Mas não podemos esquecer as empresas 
que se dedicam à indústria ou comércio da construção civil. Através de 
uma boa seleção de projetos, da escolha de fachadas às zonas a que se 
destinam e tantos outros itens a seu alcance, elas podem influir 
decisivamente para o embelezamento da cidade. Ou, ao contrário, para a 
despersonalização de suas ruas, enfeitadas por construções 
massificadamente iguais. 
 
A ESTÉTICA E O CONFORTO 
"As construtoras, incorporadoras e vendedoras de imóveis podem, 
inclusive, orientar o gosto do público, mostrando às pessoas que uma 
casa bonita e adequada à personalidade de seus donos e à fisionomia da 
zona da cidade onde se localiza, pode custar o mesmo que uma casa de 
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aspecto comum, até vulgar, embora dotada de conforto", diz Mauri De Mari. 
E continua: "O comprador deve saber o que e quanto ele pode exigir pelo seu 
dinheiro. Ele deve estar consciente de que tem direito, além da qualidade, ao 
bom gosto. E que, fazendo isso, ele estará prestando um bom serviço à sua 
cidade". (GAZETA DO POVO: 20/06/1976, grifo nosso). 

 

As estratégias ideológicas, além de colaborarem para legitimar o poder político ou 

econômico de determinado grupo ou organização social que impulsiona políticas de 

crescimento urbano (MOLOTCH, 1976), também atuam para estimular “necessidades”, 

“desejos” e representações simbólicas aos membros de uma sociedade, impondo um modelo 

de vida ou padrão de relação social: 

 
 

Qual é o lugar da cultura numa sociedade de mercado onde tudo é submetido 
à oferta e à procura, à concorrência e à vontade de comprar? (...) 
Ao lado da produção de bens e serviços por meio da qual uma sociedade 
tenta satisfazer as necessidades vitais e corporais de seus membros, essa 
mesma sociedade cria igualmente numerosas construções simbólicas. 
Nestas, a sociedade elabora sua representação de si mesma e do mundo no 
qual se encontra inserida e propõe, ou impõe a seus membros, identidades e 
modos de comportamento. A produção de sentido pode, segundo as 
circunstâncias, desempenhar um papel tão grande – senão maior – quanto o 
da satisfação das necessidades primárias. (JAPPE, 2013, p. 206). 

 

Lefebvre (1969a) também ressalta as consequências e o papel da produção cultural de 

massa para a regulamentação e a organização da sociedade de mercado, processo que 

envolve a manipulação e o controle dos indivíduos através da geração e imposição de 

“necessidades” e “satisfações” abrangendo as mais distintas e elementares áreas e práticas 

sociais, como vestuário, alimentação, lazer e o “habitat”. Sob essa lógica, a felicidade, a 

cultura e o bem-estar social são subordinados e disponibilizados através do consumo dirigido 

e da produção voltada à acumulação de capital: 

 

Nesta sociedade burocrática de consumo dirigido, a cultura é ao mesmo 
tempo gênero de consumo, princípio de intervenção e de organização, norma 
e regra. Ela se burocratiza, pelo fato de que depende de enormes aparelhos 
econômicos e políticos. 
(...) 
Os indivíduos e os grupos, com isso, não são apenas “integrados” nas 
empresas e através das empresas em vastas unidades produtivas 
poderosamente estruturadas (organizadas e hierarquizadas). Eles são 
“integrados” numa repartição das necessidades das satisfações, obtida pela 
manipulação dos consumidores. São aprisionados nas formas e no campo de 
ação de forças sociais que regem tanto o “habitat” quanto a alimentação o 
vestuário, os espetáculos. Os fins aparentes (a cultura, a felicidade ou o bem-
estar) são meios e os meios aparentes (o consumo, a produção para o lucro, 
a organização) são os verdadeiros fins. (...) O consumo programado, a 
publicidade, a comercialização dos lazeres, as coações que pesam sobre a 
“vida privada”, os mass-media decupam e dispõem a quotidianeidade de 
maneira a mantê-la na pobreza, na servidão que convém aos poderes 
econômicos e políticos. (LEFEBVRE, 1969a, p. 147). 
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A criação de identidades e comportamentos sociais contribuiu para legitimar a 

apropriação e o monopólio do espaço pelos grupos privados, naturalizando as relações 

sociais e a produção do próprio espaço metropolitano, caracterizado pelo peso das relações 

de espoliação urbana, imobiliária e financeira, onde o “espaço inteiro entra na produção como 

produto através da compra, da venda, da troca” (LEFEBVRE, 2002, p. 143). 

Assim como o discurso que acompanhou os grandes projetos urbanos naquele 

momento, a tônica da propaganda dos novos empreendimentos imobiliários também enunciou 

a promoção de melhorias na qualidade de vida, principalmente no que se refere à habitação. 

Contudo, enquanto relação social fetichizada, esta forma de produção dissimulava a lógica da 

sociedade de mercado, onde, como destaca Rubin (1980, p.35), os indivíduos têm suas 

relações e funções definidas “enquanto proprietários de mercadorias”. Desta forma, 

 
...na sociedade mercantil-capitalista indivíduos isolados estão diretamente 
relacionados uns aos outros por determinadas relações de produção, não 
como membros da sociedade, não como pessoas que ocupam um lugar no 
processo social de produção, mas como proprietários de coisas 
determinadas, como “representantes sociais” dos diferentes elementos da 
produção.  (RUBIN, 1980, p. 34). 

 

Sob os princípios do mercado, as atividades produtivas, incluindo a indústria da 

construção, são determinadas por valores de troca, sendo que “a motivação do lucro passa a 

substituir a motivação da subsistência” (POLANYI, 2000, p.60). Recursos naturais, 

instrumentos de trabalho, meios de produção, a força de trabalho humana, a habitação e a 

construção da própria cidade são convertidos em mercadorias, cujo fim volta-se à acumulação 

de capital: 

 

Os recursos humanos e materiais (força de trabalho, instrumentos, máquinas, 
matérias-primas e materiais) deixam de ser simples componentes do 
"metabolismo entre os homens e a natureza", que serve para a satisfação das 
necessidades. Passaram a servir apenas para a auto reflexão tautológica do 
dinheiro como "mais dinheiro". Necessidades sensíveis somente podem ser 
satisfeitas, portanto, pela produção não sensível de mais-valia, que se impõe 
cegamente como produção abstrata, em empreendimentos industriais, de 
lucro. A troca no mercado deixa de servir para a mediação social de bens de 
uso, servindo, ao contrário, para a realização de lucro, isto é, para a 
transformação de trabalho morto em dinheiro, e a mediação dos bens de uso 
passou a constituir somente um fenômeno secundário desse processo 
essencial que se realiza na esfera monetária. (KURZ, 1992, p.27). 

 

A produção imobiliária de mercado está inserida nesta dinâmica econômica, com suas 

particularidades conforme o contexto histórico regional ou local. Em Curitiba, o discurso e a 

imagem da “cidade humanizada” foi utilizado pelos interesses imobiliários sob diversos 

aspectos: o produto imobiliário incorporando materiais e estéticos (paisagismo, espaços de 
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convivência, contato com a natureza, elementos decorativos internos e externos, conforto 

térmico e acústico, acessibilidade, entre outros diferenciais) e o produto imobiliário como 

integrante da cidade, ou seja, quando a edificação ou empreendimento diferencia-se 

justamente por estar localizado nas proximidades ou inserido em área com equipamentos 

urbanos ou infraestruturas como, por exemplo, parques, praças revitalizadas, áreas de lazer, 

serviços de transporte de massa, vias de circulação importantes, rede de abastecimento e 

sistema de esgotos, pavimentação entre outros: 

 
O GRANDE CRESCIMENTO JÁ ESTÁ MODIFICANDO OS COSTUMES DA 
CIDADE 
O crescimento que Curitiba vem tendo nos últimos meses está levando os 
próprios da cidade a se modificarem rapidamente. 
Isso tem levado os curitibanos a uma reformulação da mentalidade, que está 
se fazendo notar inclusive na área empresarial. 
Um exemplo é o setor empresarial, onde a sucessão de lançamentos 
construídos em moldes idênticos, estava levando a população curitibana a 
uma falta de opção imobiliária. 
Com a expansão da cidade, as próprias empresas construtoras trataram 
de sofisticar os seus lançamentos, incluindo algumas novidades para 
despertar novamente o interesse do consumidor. (GAZETA DO POVO, 
31/08/1975, grifo nosso). 

 

Buscando “sofisticar os lançamentos”, a fim de “despertar o interesse do consumidor”, 

a tradicional Construtora H. Peretti, por exemplo, optou por destacar dois diferenciais que 

contribuíram para o sucesso de um de seus empreendimentos, o Edifício Paissandu: o 

mobiliário interno incluso e as vantagens da "localização". Os apartamentos integrantes do 

Bloco A, foram colocados à venda já com armários embutidos, geladeira, fogão, triturador, 

cortinas e carpet. O êxito das vendas, visto que todos os apartamentos do referido bloco foram 

negociados em apenas um mês, ocorreu também devido à "localização excelente, num ponto 

onde a cidade é vista de cima, o hall decorado, o playground e o jardim... contribuindo para 

que muitas famílias tenham se decidido a comprar" (GAZETA DO POVO, 31/08/1975). 

Para a construtora, as “vantagens” e “novidades” representavam “novos conceitos 

mercadológicos que vieram revolucionar as nossas vendas“ (GAZETA DO POVO, 

31/08/1975), fundamental para evitar o “marasmo interminável” e atrair potenciais moradores 

e investidores. No caso dos moradores, os diferenciais conferiam exclusividades em relação 

às demais edificações residenciais, enquanto, aos investidores, ou seja, aqueles que 

adquiriam imóveis com o objetivo de alugar ou promover posteriormente sua venda, tais 

características justificariam a elevação dos preços acima da média no mercado imobiliário 

local, representando excelente fonte de renda. A percepção do imóvel como “investimento 

seguro” é destacada pela Gazeta do Povo, ao relatar o aumento do número de empresas 

atuando no setor imobiliário: 
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...uma operação imobiliária é um negócio muito bom para o investidor, pois, 
é super-garantida e sólida, com valorização certa. Até há algum tempo atrás, 
o investidor relutava em adquirir um imóvel num ponto mais distante da 
cidade e não acreditava muito nas palavras do corretor, sob a alegação de 
que ali o negócio seria ruim etc. O crescimento vertiginoso de Curitiba fez 
com que essa mentalidade se modificasse e hoje o investidor acredita 
totalmente na empresa imobiliária. (GAZETA DO POVO, 08/09/1974). 
 
 
O imóvel, mais do que simples estrutura, é abrigo, lar, oficina de trabalho, 
enfim, uma das principais necessidades humanas. Além disso, os valores 
imobiliários representam cerca de 30% do estoque de capital do País e cerca 
de 1/3 do que foi, e é produzido atualmente é aplicado em capital imobiliário 
público e privado. E mais, o imóvel é um dos investimentos mais seguros e 
representa um dos fatores que influi no desenvolvimento do país. (GAZETA 
DO POVO, 31/08/1975). 

 

Diversos empreendimentos imobiliários recorreram à estratégia semelhante, realçando 

diferenciais e vantagens presentes nos novos espaços destinados à moradia, trabalho ou 

serviços, bem como a relação dos imóveis com os equipamentos urbanos e a infraestrutura 

pública existente na área onde estavam localizados. 

A proximidade com a Praça Afonso Botelho, localizada no Bairro Água Verde, limite com 

o Bairro Rebouças, constituiu o tema principal da publicidade elaborada pela Sociedade 

Construtora V. Ltda. para estimular a venda de apartamentos. A praça de 27.935m2, 

inaugurada em 05 de abril de 1972, passou por diversas reformas e melhoramentos ao longo 

dos anos, constituindo-se em um dos mais importantes espaços públicos do bairro. Planejada 

como “centro de recreação ao ar livre” para atender diversas faixas etárias, o espaço 

disponibilizava parque infantil, pistas de patinação, passeios, canchas de basquete e pelada, 

áreas gramadas e arborizadas, vestiários e sanitários, além de um auditório ao ar livre 

formado por um palco com concha acústica e arquibancada com capacidade para 1500 

espectadores. (GAZETA DO POVO, 23/05/1974, p.32). 

O anúncio publicado no jornal (Figura 21) apresentava uma imagem da Praça Afonso 

Botelho sob o título "Compre um apartamento e ganhe esta praça" (GAZETA DO POVO, 

16/06/1977), sugerindo vantagens e a exclusividade em residir nas proximidades desse 

espaço inserido em um bairro com infraestrutura; o que representava diferencial quando 

comparado com outras localidades desprovidas de equipamentos, portanto, constituindo-se 

como fator que influenciava na capitalização de renda. 
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Figura 21 
Anúncio publicitário para venda de imóvel próximo à Praça Afonso Botelho.  

Fonte: GAZETA DO POVO, 16/06/1977. 

 

O anúncio elaborado para o Edifício Tijucas, com vendas a cargo da Administradora 

Paranaense, apresenta o título "Compre seu apartamento num edifício com o maior jardim do 

mundo", destacando imagens alusivas aos equipamentos de lazer existentes no centro e 

referenciando o local como “privilegiado” em razão da proximidade com a Praça Osório e do 

calçadão da Rua das Flores, área que, desde 1971, recebeu melhoramentos e trabalhos de 

“revitalização”. (GAZETA DO POVO, 03/03/1974). 

O anúncio do lançamento do Edifício Passadela (Figura 22), pela Galvão S.A. 

Comissária, publicado na Gazeta do Povo, especificava as características do 

empreendimento: dois apartamentos por andar, banheiros revestidos de azulejos decorados, 

área de serviço, quarto e sanitário para empregada; elevadores “modernos”, aquecedores 

elétricos para água, esquadrias de alumínio, garagem e amplo hall de entrada com piso de 
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mármore. Em relação às vantagens de infraestrutura disponíveis no entorno, ressaltavam-se 

imagens da área verde e de lazer da Praça Osório, sugerindo aos seus compradores a 

exclusividade em residir ao lado do importante logradouro público central, “pertinho do verde... 

uma bela maneira de viver no centro dos acontecimentos”. (GAZETA DO POVO, 30/03/1977, 

p.05). 

 

 

Figura 22 
Anúncio publicitário para venda de imóvel na área central de Curitiba. 

Fonte: GAZETA DO POVO, 30/03/1977, p.05. 

 

A Sociedade Construtora Cidadela comumente mencionava em seus anúncios a 

localização e a infraestrutura disponível no entorno de seus empreendimentos, fatores que 

colaboravam para diferenciar os imóveis das demais edificações. O Edifício Heraldo Mello, 

entregue em março de 1977, distinguia-se pelo "estilo moderno, com amplas sacadas, de 
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onde é possível apreciar a maravilhosa vista panorâmica do centro da cidade e da Serra do 

Mar" (GAZETA DO POVO, 15/03/1977), além de localizado na Rua Padre Anchieta, a via 

"mais arborizada de Curitiba". Já a edificação multifamiliar Solar das Cordilheiras, um dos 

principais lançamentos do início da década de 1980, estava localizada no Bairro Champagnat, 

região “valorizada” em razão do Eixo Estrutural, dos serviços de transporte de massa, da 

facilidade de acesso às vias rápidas e pela proximidade com o Parque Barigui: 

 
O Solar das Cordilheiras é aqui, no Champagnat, esquina da Padre Anchieta 
com Gastão Câmara. Uma região de rápida valorização, com toda a facilidade 
de acesso ao Centro, pelo Expresso (o mais econômico e avançado meio de 
transporte da atualidade) ou pelas vias rápidas, e bem próximo ao Parque 
Barigui. (...) 
Em volta, toda a infraestrutura de serviço, com tudo que é necessário para 
viver muito bem. (GAZETA DO POVO, 29/03/1981). 

 

A Monterey Imóveis, responsável pelas vendas dos apartamentos do Edifício Richelieu, 

também fez referência aos benefícios da localização, Alto da Rua XV, "dando aos seus futuros 

moradores uma visão muito boa do centro da cidade". Aponta, ainda, outro diferencial, a 

“preocupação ecológica” do projeto, visto que a edificação ocuparia apenas 30% da área total 

do terreno, disponibilizando, assim, área privativa arborizada e de lazer, permitindo aos seus 

moradores o contato com o meio ambiente: 

 
...o prédio do Edifício Richelieu vai ocupar apenas 30% da área total do 
terreno. 
O restante será tomado por jardins suspensos, e um playground bastante 
grande... Os arquitetos tiveram uma absoluta preocupação ecológica para 
que todo o conforto fosse dado as 11 famílias que habitarão o edifício. 
(GAZETA DO POVO, 31/08/1975). 

 

A questão ambiental também foi incorporada na mensagem publicitária da Habitação 

S.A. Construções e Empreendimentos (Figura 23), referenciando que no Edifício D. Pedro I 

"todos os apartamentos” possuem “vistas para o jardim" (GAZETA DO POVO, 04/03/1973). 

O anúncio exibe a edificação de cinco pavimentos inserida em um jardim, com gramado, 

árvores e passeios, aspectos que remetiam a imagem da metrópole “moderna” e “humana”, 

presente no discurso de autoridades e técnicos. Considerando a importância da questão 

ambiental em voga naquele momento, a área verde ilustrada no anúncio confere maior 

visualização do empreendimento no mercado imobiliário.  
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Figura 23 
Anúncio publicitário para venda de imóvel:  incorporação de elementos alusivos ao discurso e ao 

imaginário da “cidade humanizada”, destacando-se a área verde e de lazer dos moradores. 
Fonte: GAZETA DO POVO, 04/03/1973, p.05. 

 

Diversos anúncios também incorporam menções alusivas à ideia de “humanização da 

cidade”, retratando os novos empreendimentos, as construtoras e as empresas responsáveis 

pelas vendas, como integrantes e participantes da transformação espacial vivenciado pela 

cidade e, ao mesmo tempo, colocando-as como contribuintes, uma vez que seus novos 

produtos imobiliários embelezavam, “valorizavam” ou melhoravam as condições de 

infraestrutura nos bairros e nas áreas onde tais empreendimentos estavam inseridos. 

O anúncio da Taba Empreendimentos S.A., confeccionado para a venda dos 

apartamentos do Edifício Residencial Itacolomi, localizado na Rua André de Barros, centro, 
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frisa que a empresa "lidera a campanha por uma cidade mais humana".  A edificação, 

composta por dois blocos de 12 pavimentos, oferecia apartamentos de 80m² e 123m² 

"planejados e executados com o pensamento voltado para você e para uma cidade mais 

humana" (GAZETA DO POVO, 07/01/1973, p.09), além de oferecer aos seus moradores uma 

área coletiva com playground coberto e jardim interior. 

Em dezembro de 1974, a Sociedade Construtora Vaticano Ltda. divulgou um anúncio 

publicitário através da Gazeta do Povo, intitulado “A nossa contribuição de 74 para Curitiba 

mais humana de 75” (GAZETA DO POVO, 25/12/1974), expondo diversas ilustrações 

referentes aos seus principais lançamentos residenciais multifamiliares, como o Edifício Mona 

Lisa, com 96 apartamentos; Edifício Carmela, com 20 apartamentos; Edifício Vanessa, com 

40 apartamentos; Edifício Rosana, com 28 apartamentos; Edifício Sandra Mara, com 32 

apartamentos; Edifício Adriana, com 40 apartamentos; Edifício Amália, com 40 apartamentos; 

Edifício Juliana, com 40 apartamentos; Edifício Marcia Regina, com 32 apartamentos; Edifício 

Beatriz, com 16 apartamentos; Edifício Janice, com 4 apartamentos e Edifício Stella Maris, 

com 32 apartamentos. 

Além das perspectivas artísticas dos empreendimentos, que contemplavam uma das 

fachadas de cada edificação, duas fotografias da cidade retratavam realidades emblemáticas 

e indicativas do “progresso” e do “desenvolvimento urbano”: a imagem do calçadão da Rua 

XV de Novembro, ocupado por uma multidão de pedestres e crianças praticando atividades 

recreativas, e a imagem aérea panorâmica da região central, evidenciando a acentuada 

verticalização. Acompanhando o conjunto de imagens, um breve texto pontuava os esforços 

realizados pela prefeitura municipal e pela construtora para a concretização da 

“humanização”. Enquanto o poder público contribuía com grandes e inovadores projetos 

urbanos, a construtora, por sua vez, planejava imóveis prezando pela segurança e bem-estar 

de seus moradores, oferecendo apartamentos com excelente acabamento, padrão estético e 

funcionalidade: 

 
A NOSSA CONTRIBUIÇÃO DE 74 PARA CURITIBA MAIS HUMANA DE 75 
1974 - o ano da construção urbanística. Em Curitiba, claro, que é modelo para 
o Brasil. Um modelo também de construção humanística. Para a cidade e 
para o homem, o que se construiu, ai está para civilizado nenhum botar 
defeito. 
É a nova metrópole, que gira pelo eixo da futuralização. Vias rápidas, ônibus-
expresso, paisagismo de Burle Marx, centros desportivos, Estação 
Rodoferroviária avançada, Parque do Barigui em área de 400.000m2, Praça 
das Nações com mirante, mais recreação para crianças, mais vez para os 
pedestres, parques coloridos, verde mais verde, civilização avançada (graças 
a um avançado Prefeito) que crescerá muito mais em 1975. 
Modéstia a parte, também avançamos com a cidade. Cidade do homem, que 
é a nossa meta. O lar. A família unida em casa própria. Tanto é que neste 
ano erguemos e projetamos mais de 400 apartamentos em vários edifícios.  
E planejamos outro tanto para maior segurança e bem-estar das famílias, 
aplicando sempre o melhor acabamento, o mais elevado padrão estético e 
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funcional. Construímos com amor: os olhos bem quentes, o coração muito 
aberto. Em tudo, um toque de humanização. 
Somamos trabalho em 1974 para multiplicar a confiança da nossa população 
em 1975. Construímos para você, que também pode crescer conosco 
comprando o seu apartamento. Afinal de contas, o que vale mesmo é 
concretizar a fé na construção. (GAZETA DO POVO, 25/12/1974). 

 

As construtoras que participaram da realização de obras públicas também buscavam 

acentuar suas colaborações na concretização dos planos de “humanização” e, como 

responsáveis pela execução de várias desses trabalhos, divulgavam seus serviços realizados 

na área de infraestrutura pública. A Concisa Construções Civis Ltda., por exemplo, 

responsável por importantes obras no início da década de 1970, como a trincheira da Rua 

Andrade Muricy (próximo ao Setor Histórico), o Núcleo Comunitário Isolda Schimidt, o Núcleo 

Comunitário do Bacacheri e as instalações de dutos de iluminação, de água e de esgotos em 

diversas ruas e avenidas, divulgou, através do Caderno Especial 280 Anos de Curitiba, 

integrante da Gazeta do Povo, um anúncio publicitário com imagens e informações alusivos 

às respectivas obras: 

 

Na Passagem do 280 aniversário da cidade, quando a euforia dos trabalhos, 
das construções e das inaugurações se faz presente em todos nós, queremos 
participar dessa festa, homenageando o Prefeito, certos de termos 
contribuído para o engrandecimento da cidade. (GAZETA DO POVO, 
29/03/1973, Caderno Especial). 

 

A construtora Irmãos Thá S.A., uma das mais tradicionais da cidade, divulgou através 

da Gazeta do Povo, em 23 de dezembro de 1977, um convite à população para comparecer 

e participar das atividades de inauguração do belo e famoso Jardim Ambiental I, a grande 

praça pública linear com área de 16.500m2, aproximadamente, destinada ao lazer e ao contato 

com a natureza. O projeto, elaborado aos cuidados do IPPUC e entregue à população durante 

a gestão do prefeito Saul Raiz, foi executado sob a responsabilidade da respectiva 

construtora:  

 
Jardim Ambiental 
Você mora numa cidade que não é grande. Nem pequena. Uma cidade que 
optou entre um crescimento suicida e um desenvolvimento humano. Uma 
Curitiba que está reservando seus melhores espaços para as pessoas que 
vivem nela. Por isso, o grande presente de Curitiba neste Natal não é um 
viaduto, nem uma avenida. O grande presente desta cidade é um jardim. 
(GAZETA DO POVO, 23/12/1977). 

 

Buscando salientar suas contribuições à cidade, a Associação Paranaense dos 

Empreiteiros de Obras Públicas – APEOP, divulgou em março de 1981, ocasião das 

comemorações alusivas aos 288 anos da cidade, a mensagem publicitária "O Empreiteiro 
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construiu a Curitiba que você vive e ama" (GAZETA DO POVO, 29/03/1981), difundindo, ao 

mesmo tempo, o jornal da entidade denominado O Empreiteiro do Paraná. 

A visualização das empresas e dos novos empreendimentos era indispensável para 

obter sucesso no próspero, mas acirrado, mercado imobiliário de Curitiba. Cientes da 

existência da concorrência inerente ao próprio setor, bem como da necessidade de conquistar 

continuamente novos consumidores, sejam futuros moradores ou investidores, as empresas 

recorreram às mais diversas estratégias de marketing. 

A diversidade presente nas estratégias de marketing estava relacionada com as 

perspectivas, objetivos e a experiência de cada empresa, bem como das particularidades 

envolvendo cada imóvel, seja o tempo disponível para a venda, a classe social priorizada nas 

negociações, tipo de financiamento, localização, expectativas de capitalização entre outros. 

A empresa Santos Imóveis, por exemplo, responsável pelas vendas do Edifício 

Paissandu, mencionou que o sucesso das vendas dos apartamentos estava associado ao 

denominado "mouth to mouth advertising", isto é, quando a propaganda é impulsionada pelos 

próprios consumidores e proprietários que, satisfeitos com suas aquisições, passam a divulgar 

informalmente o empreendimento aos seus círculos de contato. Ao mencionar o caso do 

Edifício Paissandu, o responsável pelas vendas afirmou que "muitos moradores do Bloco A... 

tem feito tanta propaganda, que as vendas do Bloco B tem se tornado relativamente fáceis" 

(GAZETA DO POVO, 31/08/1975). Contudo, de acordo como a empresa, o “verdadeiro 

chamariz” era, sem dúvida, a propaganda vinculada através dos grandes meios de 

comunicação, como jornais, revistas, televisão e filmes: 

 
...não se pode esquecer também da verdadeira propaganda, através de 
anúncios e filmes na televisão, que é o nosso principal chamariz. Hoje em 
dia, uma campanha publicitária de boa técnica chega a fazer milagres. 
(GAZETA DO POVO, 31/08/1975). 

 
A referência aos meios de comunicação de massa, como o recurso mais adequado e 

vantajoso para a divulgação dos empreendimentos imobiliários, foi evidenciada em diversos 

depoimentos, relatos e entrevistas concedidos à imprensa, tanto por representantes das 

empresas, como corretores e demais analistas do setor imobiliário: 

 
...ressaltou o empresário [Imobiliária Silva] a grande participação que os 
veículos de divulgação têm nos negócios imobiliários, no campo da 
divulgação e do contato empresa-investidor. Citou o papel desempenhado 
pelos jornais e, neste particular, o caderno imobiliário da Gazeta do Povo, que 
é, sem dúvida, o mais completo do Sul do país. "Divulgação é o investimento 
certo", concluiu. (GAZETA DO POVO, 08/09/1974). 
 
...a Mercado Imóveis tem nos classificados da GAZETA DO POVO o maior 
veículo de comunicação. Grande parte do volume de negócios da empresa 
deve-se a atuação dos classificados deste matutino, conforme acentuam 
seus diretores. (GAZETA DO POVO, 29/09/1974). 
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Analisando antecipadamente o comportamento do mercado e baseando seus 
estudos em dados concretos, a Sociedade Construtora Cidadela faz os 
lançamentos de seus empreendimentos através de seguros e bem 
fundamentados planos de marketing. Essa programação mercadológica visa 
oferecer ao mercado aquisitivo um pacote de produtos que venham realmente 
de encontro aos interesses dos futuros usuários, tanto quanto aos locais da 
implantação dos empreendimentos como no tipo de habitação. (GAZETA DO 
POVO, 14/03/1977, p.12). 

 
Os trabalhos na área de marketing não se resumiam apenas à apresentação criativa 

dos novos produtos imobiliários ao público potencialmente consumidor, mas implicavam no 

desenvolvimento e elaboração de planos e estudos mais complexos, dentre os quais, a 

análise antecipada do comportamento do mercado. Essa análise buscava considerar os 

“interesses dos futuros usuários”, as necessidades, a disposição e as condições econômicas 

dos compradores, possibilitando lançar no mercado empreendimentos sintonizados com tais 

anseios. 

Com esse fim, elementos simbólicos, estéticos e funcionais foram incorporados aos 

imóveis, distanciando-os dos padrões massificados existentes, oferecendo a possibilidade de 

personalização do projeto arquitetônico de acordo com as expectativas do cliente, a 

disponibilização de equipamentos privados e exclusivos aos moradores, além da proximidade 

com a infraestrutura pública; fatores e procedimentos que influenciavam diretamente na 

melhoria da qualidade de vida dos moradores e, ao mesmo tempo, também aumentavam, 

consideravelmente, as probabilidades de vendas dos respectivos produtos e, assim, tornando 

o processo mais vantajoso e lucrativo à indústria da construção. As estratégias de marketing 

reforçaram a demanda e a persistência da realização do preço de monopólio, o qual, como 

destaca Marx (1985), é determinado pela vontade e capacidade dos compradores 

interessados. O preço de monopólio independe do “preço geral da produção ou dos valores 

do produto” e na construção, dada a necessidade de pagar o preço da terra, torna-se 

intrínseco à produção imobiliária, porque necessita de um lucro suplementar que possa pagar 

a renda da terra. Esse lucro suplementar, converte-se, por sua vez, em renda, tanto aos 

construtores como aqueles que investiram no setor imobiliário, podendo, ainda, ser disputado 

pelo financeiro. 

Em relação à mportância do marketing na produção imobiliária de mercado, Pereira e 

Rufino (2011) destacam que: 

 
O reforço do capital financeiro no setor imobiliário exige, ainda que 
indiretamente, a ampliação da mais-valia a ser alcançada no setor, isso é a 
garantia da produção do espaço como local privilegiado de reprodução 
ampliada do capital. Surgirão no âmbito deste setor estratégias visando o 
alcance dos preços de monopólio, que proporcionarão novas categorias de 
renda a serem incorporados pelos capitais envolvidos na produção 
imobiliária, bem como alteração dos custos de produção. Neste sentido, o 
ideário de marketing é apropriado pelo setor, e passa a orientar as estratégias 
de produção. (PEREIRA e RUFINO, 2011, p. 77). 
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A implementação de inovações na produção imobiliária de mercado reflete o seu 

crescimento, desenvolvimento e aprimoramento ao longo da década de 1970 e 1980. De 

acordo com a Gazeta do Povo, a Futurama Imóveis Ltda., por exemplo, caracterizada pela 

experiência e pela excelência nos serviços prestados às diversas faixas sociais, desde a 

popular até empreendimentos de luxo, ampliou sua área atuação e passou a disponibilizar 

"avaliação, regulamento de documentação, financiamento, administração de condomínios, 

aluguel, administração de aluguel, urbanização, administração de vendas, de loteamento" 

(GAZETA DO POVO, 31/08/1975). Priorizava-se também, oferecer orientações aos 

interessados em construir e atuar no mercado local: 

 
A organização, através da seleção de mercadorias, no caso - imóveis - de 
acordo com a procura de mercado, e o que é fundamental, orientando os 
empresários, sobre o que devem construir dentro da procura imobiliária, e 
enfim, o treinamento de pessoal altamente qualificado, que se constitui a sua 
equipe de vendedores, vem enfrentando a concorrência de mercado... 
(GAZETA DO POVO, 31/08/1975). 

 

A imprensa destacou neste mesmo período várias outras empresas que implementavam 

inovações na área imobiliária. A empresa Mercado de Imóveis S.A., fundada em 15 de outubro 

de 1973, também despontava pela qualidade dos diversos serviços oferecidos à sociedade, 

englobando a pesquisa de mercado, a elaboração de projetos imobiliários, além da 

corretagem, compra e venda de imóveis, tanto na região de Curitiba como no Paraná. 

(GAZETA DO POVO, 29/09/1974). 

Com o impulso das grandes intervenções espaciais e das políticas de crescimento 

urbano ordenado, através do rigoroso controle de ocupação e uso do solo, do estímulo à 

expansão linear e adensamento ao longo dos eixos estruturais, questões como 

disponibilidade de terreno, localização do empreendimento e construção da edificação, 

passam a ser pensadas em decorrência da capitalização proporcionada pelo novo Plano 

Diretor e pela sua infraestrutura correspondente. Portanto, o setor imobiliário também passa 

a conjecturar perspectivas futuras, visto que os preços dos novos e vindouros 

empreendimentos modificam-se não apenas em decorrência dos equipamentos urbanos já 

existentes, mas em razão da capitalização impulsionada pela infraestrutura pública que será 

concretizada nos próximos anos e nas décadas seguintes. Daí um dos motivos às 

preocupações por parte da indústria da construção em integrar ao seu programa de 

empreendimentos privados questões “sobre o que se devem construir dentro da procura” 

(GAZETA DO POVO, 31/08/1975), aonde construir, para quem construir, o perfil econômico 

dos compradores e a disposição dos compradores em pagar pelos produtos, além das 

atenções para com a legislação urbana, o marketing e às campanhas voltadas para “orientar 
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o gosto do público” (GAZETA DO POVO, 20/06/1976); as quais respondem à necessidade de 

um patamar de preços de monopólio e que se mantenha elevado pela capitalização de rendas 

futuras. 

Muitas dessas indagações, além da necessidade de aprimoramento das técnicas 

voltadas ao planejamento dos empreendimentos imobiliários privados, foram constantemente 

expostas na imprensa, permitindo ao público acompanhar a evolução da complexidade e das 

problemáticas vivenciadas pelas empresas e construtoras. Em 29 de setembro de 1974, a 

Gazeta do Povo publicou a reportagem intitulada “Técnicos veem como aproveitar estágio do 

mercado imobiliário”, na qual analisava, a partir de depoimentos de técnicos do setor, as 

melhores opções para aproveitar o “boom” do mercado imobiliário em Curitiba: 

 
Como tirar proveito do estágio atual do mercado imobiliário, valendo-se do 
"boom" no setor de vendas que ele atravessa, apesar de muita gente dizer 
que ele é transição? 
Para [os técnicos], da Mercado de Imóveis S/A, isso não é difícil, mas exige 
uma coordenação maior de esforços e também o emprego de técnicas 
apuradas de marketing, que consistem no acompanhamento do imóvel desde 
a compra do terreno até a construção e venda do produto acabado, 
avaliando-se as características do possível comprador e de acordo com elas 
as do imóvel.  
-Geralmente, o edifício é construído e somente depois é que se pensa no 
comprador; quer dizer, a construtora termina a obra e a entrega a imobiliária, 
para qual ela venda, procurando o comprador de acordo com as 
características do imóvel. O certo, porém, é o inverso; isto é, projetar a 
construção sabendo-se de antemão o tipo de comprador, o preço que 
ele pode pagar e como ele quer o seu imóvel. (GAZETA DO POVO, 
29/09/1974, grifo nosso). 

 

As orientações sobre como aproveitar as oportunidades do mercado de imóveis de 

Curitiba em 1974, evidenciou o posicionamento e o aprimoramento do setor, direcionado para 

a confecção de produtos cada vez mais qualificados, personalizados e diferenciados em 

relação à massificação comumente existente nas demais metrópoles, que pontualmente 

passaram a ser caracterizadas como “desumanas” e “desordenadas”; dinâmica que exigiu a 

sistematização e a inovação do planejamento do imóvel e que considerasse não apenas a 

realidade imediata, mas que acompanhasse as tendências e os condicionantes futuros 

relacionados ao novo Plano Diretor de 1965 e aos grandes projetos do IPPUC. Portanto, uma 

produção voltada para obter resultados a médio e a longo prazo, mas, nem por isso, menos 

profícuos e rendosos: 

 
Recentemente, [um dos técnicos] participou do Seminário Brasileiro de 
Marketing Imobiliário, realizado em São Paulo, onde os congressistas 
chegaram à conclusão de que o mercado imobiliário está em "boom", 
exigindo mais das incorporadoras e construtoras. Para isso, entram o 
planejamento e a pesquisa, em apurado processo técnico, com estudos 
de zoneamento, infraestrutura prevista para a região e determinando-se 
exatamente qual a faixa que necessita determinado tipo de imóvel. (...) 
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Para melhor exemplificar a tônica do trabalho do mercado imobiliário nos dias 
atuais, [o] diretor presidente da Mercado Imóveis, conta que em São Paulo 
existem 40 mil unidades habitacionais em estoque; na mesma cidade, há uma 
construtora que vende um edifício em cada 14 dias. É um paradoxo? Não, 
explica [o diretor]: 
-Acontece que essas unidades em estoque foram construídas ao bel prazer 
das construtoras, sem previsões e outros estudos, constituindo-se quando 
prontas no que chamamos de edifícios monstrengos. Quem vende com 
rapidez o que constrói, antecipa este período com análises em todos os 
sentidos e adaptando as exigências do comprador, da zona onde está 
localizada ao acabamento da obra. Com organização, vende tudo e rápido. 
O acabamento personalizado, atualmente, é um detalhe bastante observado, 
enquadrando-se ao lançamento do edifício dentro de apurado processo de 
marketing: em Curitiba, além da topografia, um ponto fundamental do 
crescimento do mercado imobiliário, e que também facilita a 
programação por parte de construtoras e incorporadoras, é o trabalho 
de órgãos como o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Curitiba, Companhia de Curitiba e Prefeitura Municipal. 
O planejamento idealizado por esses órgãos determina o crescimento 
organizado e que evita "aglomerados monstrengos", edifícios sem 
condições de venda. As vias estruturais tornaram menores as 
distâncias, e os bairros residenciais recebem toda a infraestrutura 
necessária, valorizando o mercado imobiliário enquanto garante aos 
investidores e incorporadoras um retorno seguro de seu dinheiro. 
(GAZETA DO POVO, 29/09/1974, grifo nosso). 

 

Fundamentado sobre o “tripé de integração física – entre Uso do Solo, Sistema Viário e 

Transporte Coletivo” (IPPUC, 2004, p.41), o planejamento urbano de Curitiba pouco a pouco 

foi alterando a paisagem, disponibilizando novos equipamentos e melhorias, ordenando seu 

crescimento e “humanizando” a cidade. Se, por um lado, o novo zoneamento estabeleceu o 

controle rígido sobre o uso e ocupação do solo, impondo limites à própria produção imobiliária 

de mercado, por outro lado, também proporcionou, para uma parte do setor, condições gerais 

extremamente favoráveis, incluindo infraestrutura pública e possibilidade de realizar uma 

“programação” bem-sucedida a partir das tendências de “infraestrutura prevista para a região” 

e, assim “determinando-se exatamente qual a faixa que necessita determinado tipo de imóvel” 

(GAZETA DO POVO, 29/09/1974). 

A partir da pesquisa sobre a localização dos empreendimentos imobiliários3 com mais 

de quatro pavimentos (Mapa 07), que obtiveram “Certificado de Vistoria de Conclusão de 

Obra” no período de 1971 a 1984, percebe-se que parte significativa dessas edificações foram 

implantadas nas proximidades ou inseridas nas áreas que receberam melhoramentos e 

infraestrutura pública no período de 1971 a 1983. Destacam-se: área central; Eixo Norte,  

 

 

                                                           
3 Os empreendimentos imobiliários pesquisados incluem edificações de uso residencial multifamiliar, 
comercial, serviços e institucional. No período de 1971 a 1984 constam que 510 edificações obtiveram 
“Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra”. Deste número total, 23 certificados correspondem ao 
período de 1971 a 1975, 103 certificados ao período de 1975 a 1979 e, por fim, 384 certificados para o 
período de 1980 a 1984. 
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Mapa 07

Planta de localização da infraestrutura pública e melhoramentos realizados entre 1971 a 1983 (eixos estruturais, transporte

de massa, praças, bosques e parques públicos) e localização  das edificações com mais de quatro pavimentos que obtiveram

“Certificado de Conclusão de Obra” no período de 1971 a 1984.

Fonte:

IPPUC. Arruamento de Curitiba: 2012 . Curitiba: IPPUC, 2012.

PMC. Relatório Mensal Alvarás de Construção e Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra - CVCO . Curitiba: PMC, 2015.

Dados editados pelo autor.

OBS: Para a localização das edificações com mais de quatro pavimentos, concluídas no período de 1971-1984, a pesquisa

considerou os dados disponibilizados através Relatório de Certificado de Vistoria de Conclusão de Obra. Os

empreendimentos pesquisados incluem edificações de uso residencial multifamiliar, comercial, serviços e institucional.
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envolvendo bairros como Centro Cívico, Alto da Glória, Ahú, Juvevê e Cabral; Eixo Sul, na 

altura do Eixo de Animação da Avenida Wenceslau Braz em direção ao centro, incluindo os 

bairros Água Verde, Batel, Vila Izabel e Portão; Eixo Oeste, proximidades do Parque Barigui 

em direção ao centro, incluído Bigorilho e Mercês; e bairros localizados entre o Eixo Norte e 

Leste, como Alto da Rua XV, Cristo Rei e Hugo Lange. 

Como destaca Gottdiener (2010), o processo de capitalização do espaço, incluindo aí o 

produto imobiliário, não ocorre de forma espontânea e independente, mas é resultado de 

criações sociais: 

... a lei do valor no espaço é estruturada e manipulada pela classe capitalista 
e suas relações sociais, para produzir renda absoluta e renda de monopólio 
dentro da metrópole. A base social dessa lei do valor significa que os valores 
da terra urbana podem ser criações tanto de fatores culturais ou políticos 
como econômicos. (GOTTDIENER, 2010, p. 178). 

 

Portanto, em uma sociedade organizada sob os princípios de uma economia de 

mercado, instituições econômicas, políticas e culturais relacionadas à produção do espaço 

influenciam e manipulam conforme seus interesses, a fim de realizar a acumulação de capital: 

...o bem imóvel sob o capitalismo é um produto social que não pode ser 
separado das forças ou instituições econômicas, políticas e culturais, como, 
por exemplo, as do capital financeiro, que administram e regulam os usos do 
espaço. 
Juntos, esses elementos – o mercado imobiliário, sua infraestrutura de apoio 
e frações de classe associadas – constituem o setor da propriedade do 
capitalismo tardio. O ponto essencial no caso do imóvel é que se trata de uma 
mercadoria que possui seu próprio mercado.  (GOTTDIENER, 2010, p. 179). 

 

Harvey (1980) ressalta que a indústria da construção, além de atuar com as etapas de 

produção do imóvel, desde a compra do terreno até a elaboração do projeto e execução da 

obra, também está preocupada com a criação de “novos valores de uso” relacionados aos 

seus respectivos produtos; valores que são indispensáveis para estimular e atrair 

consumidores, permitindo sobressair-se em relação aos demais concorrentes no acirrado 

mercado imobiliário: 

 
Os incorporadores e a indústria da construção de moradias estão envolvidos 
no processo de criar novos valores de uso para outros, a fim de realizar 
valores de troca para si próprios. A compra do solo, sua preparação 
(particularmente a provisão de utilidades públicas) e a construção de moradia 
requerem considerável desembolso de capital em adiantamento à troca. As 
formas envolvidas nesse processo estão sujeitas à pressão competitiva e 
devem realizar lucro. Elas têm, por isso, forte interesse empregado em 
proporcionar os valores de uso necessários para obter benefícios em valor 
de troca. Há numerosas maneiras (legais ou ilegais) para atingir isso, e 
certamente esse grupo no mercado de moradia tem forte interesse 
empregado no processo de suburbanização e, em menor grau, no processo 
de reabilitação e redesenvolvimento. Do mesmo modo que os intermediários 
estão interessados no aumento da mobilidade, os incorporadores e firmas 
estão interessados em crescimento, reconstrução e reabilitação. Esses dois 
grupos estão interessados em valores de uso para outros, somente na 
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medida em que criam valores de troca para si próprios. (HARVEY, 1980, p. 
141). 

 

Os meios de comunicação desempenham, como destacado anteriormente, papel 

decisivo para a divulgação destes valores de uso que criam valores de troca, utilizando uma 

série de estratégias com o uso de imagens e discursos referentes a um modo de vida, por 

exemplo, e, simultaneamente, articulando-o com um produto imobiliário específico. Porém, o 

apoio das instituições governamentais é imprescindível. O Estado, incluindo as instituições de 

planejamento urbano, também colaboram com a elaboração de valores de uso condizentes 

com o mercado, além de proporcionarem condições gerais à produção imobiliária de mercado: 

 
O governo também impõe e administra uma variedade de restrições 
institucionais na operação do mercado de moradia (o zoneamento e os 
controles de planejamento do uso do solo sendo os mais conspícuos). Tanto 
quanto o governo aloca muitos serviços, facilidades e vias de acesso, ele 
também contribui indiretamente para o valor de uso da moradia modificando 
o meio circundante. (HARVEY, 1980, p. 142). 

 

 
Em Curitiba, o “planejamento idealizado pelos órgãos” (GAZETA DO POVO, 

29/09/1974) impulsionou uma produção de cidade diferenciada com relação aos centros 

metropolitanos “desumanizados”, visto que conciliava a expansão urbana a partir da previsão 

de disponibilização de infraestrutura. Contudo, quem, de fato, teve acesso aos novos 

empreendimentos e espaços impulsionados por uma indústria da construção alicerçada sobre 

a premissa do “retorno seguro de seu dinheiro” e movida pelas “condições de venda”? 

Nos anúncios e campanhas de marketing imobiliário, esta problemática e contradição 

apareceu simplificada, como uma mera questão de “escolha” envolvendo Estado, construtoras 

e usuários consumidores. Nesta perspectiva, as administrações públicas teriam a 

responsabilidade com relação ao tipo de planejamento urbano adotado, enquanto as 

construtoras contribuiriam em oferecer edificações com “estética e conforto”. Os 

consumidores, por sua vez, “orientados” para o “bom gosto” pelas "construtoras, 

incorporadoras e vendedoras de imóveis" e também pelas “administrações municipais e os 

órgãos de divulgação” (GAZETA DO POVO, 20/06/1976), poderiam, então, distinguir as 

vantagens existentes entre o projeto de habitação personalizado e o projeto massificado, entre 

o espaço “saudável” e o espaço insalubre, entre o transporte público eficiente e o uso de 

automóvel no trânsito “caótico”, entre o bairro com “ótima localização” e o bairro desprovido 

de melhorias e equipamentos, entre a região arborizada e uma área desprovida de cuidados 

paisagísticos etc. Porém, como "mercadorias, no caso - imóveis" (GAZETA DO POVO, 

31/08/1975), essas opções concernentes com a melhor qualidade de vida, estavam 

disponíveis apenas àqueles dispostos ou em condições de pagar pelo preço de monopólio: 
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A qualidade de vida urbana tornou-se uma mercadoria para aqueles com 
dinheiro, assim como a própria cidade, num mundo onde o turismo, o 
consumismo, o marketing de nicho, as indústrias culturais e de conhecimento, 
e também a perpetua dependência em relação à economia do espetáculo, 
tornaram-se os principais aspectos da economia política do desenvolvimento 
urbano. (...) 
A tendência pós-moderna para a formação de nichos de mercado – nas 
escolhas de estilo de vida urbana, hábitos de consumo e normas culturais – 
permeia a experiência urbana contemporânea, com uma aura de liberdade 
de escolha, desde que se tenha o dinheiro. Centros comerciais, cinemas 
multiplex e megastores proliferam (a produção de cada um deles tornou-se 
um grande negócio), assim como as áreas de fast food e lojas de artesanato, 
a cultura das butiques, os cafés e outros. (HARVEY, 2011, p.143). 

 

O notável desenvolvimento imobiliário e o crescimento “ordenado” de Curitiba 

contrastava com o aumento do número de favelas e com a precariedade nos bairros ocupados 

pelas camadas menos abastadas, evidenciando o lado oposto da metrópole humanizada. 
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3.3 O LADO OPOSTO DA “HUMANIZAÇÃO” DA CIDADE 

 
288 ANOS DE CURITIBA 
Cidade que se distingue dentre as grandes metrópoles do país pela ousadia 
das soluções encontradas, é uma Capital que não agride sua população, 
diversamente do gigantismo da pauliceia, no desvario de um crescimento 
onde o homem não domina, mas é subjugado pelos resultados que se 
expressam em prédios esmagadores, em "minhocões" que violentaram o 
social para revelar soluções urbanísticas distorcidas em favor da máquina. 
Se aqui "plantamos jardins" em ruas ambientais, o Rio assiste a dialética do 
"morro contra a cidade", criando-se, hoje, um ambiente de tensão que torna 
a vida do carioca, verdadeiramente, insuportável. Criamos uma série de lagos 
e reservas florestais perifericamente a Curitiba, enquanto Recife se apresenta 
crucificada pelas enchentes e, pior que elas, por quadros terríveis de uma 
divisão social da riqueza extremamente difícil. Não temos o Guaiba ou os 
morros que circundam Porto Alegre, mas, aqui, as vias são largas e as 
soluções viárias e urbanísticas, ao lado de uma estupenda multiplicação de 
árvores floríferas com os jardins particulares se rivalizando em esmero, 
tornam nossa cidade muito mais humana. 
Com uma classe média predominante, que faz desta capital um "laboratório" 
interessante de sondagem de reações a ideias, fatos e coisas, somos 
metrópole que já venceu alguns problemas que, em outras, ainda se 
agudizam. (GAZETA DO POVO, 29/03/1981, p.06). 

 

A data não poderia ter sido mais propícia à reflexão sobre a história da capital 

paranaense. Em 29 de março de 1981, não apenas comemorou-se 288 anos de fundação de 

Curitiba, mas contemplava-se uma década de esforços e sacrifícios para transformá-la em 

uma metrópole “mais humana”. Comemorava-se o realizado e exaltava-se o futuro, afinal, 

novas obras e projetos urbanos já estavam em andamento! 

A implantação e ampliação de infraestrutura pública, como sistema de esgotos, rede de 

abastecimento de água, energia elétrica, limpeza pública, novos espaços de lazer, 

arborização, parques públicos, transporte de massa conciliado com a expansão urbana, a 

revitalização e embelezamento do centro e a proteção ao patrimônio histórico, entre outros 

melhoramentos, repercutiram, decididamente, à melhoria da qualidade de vida. 

Acompanhado as grandes intervenções urbanas, um novo modo de morar e vivenciar a cidade 

foi sendo constituído, evidenciado pelos novos projetos residenciais, multifamiliares, 

comerciais e de serviços, bem como pelos loteamentos e condomínios fechados, muitos dos 

quais ressaltavam facilidades de localização, proximidade com áreas de lazer, contato com o 

meio ambiente, mobilidade, conforto e segurança. Esse padrão de vida oferecia ainda novas 

espaços para convívio e entretenimento, como parques públicos, jardins ambientais, a Rua 

XV de Novembro e o Setor Histórico, além do primeiro shopping da cidade, o Shopping Mueller 

(1983). 

Mesmo os moradores de bairros ou localidades ainda não beneficiadas pelo “plano 

global”, não deixavam de manter uma certa expectativa quanto ao futuro, uma vez que os 

discursos e o imaginário presentes nos conceitos e diretrizes do planejamento urbano de 



213 
 

Curitiba mencionavam a expansão contínua de infraestrutura para promover o 

desenvolvimento e o “progresso”, evocando possibilidades de usufruir das vantagens 

decorrentes do crescimento imobiliário. 

Considerando o ponto de vista dos usuários beneficiados pelas transformações 

urbanas, as descrições otimistas e as referências a Curitiba como “modelo”, “ordenada” ou 

como cidade “com uma classe média predominante” (GAZETA DO POVO, 29/03/1981, p.06), 

expressaram a concretização de significativas melhorias na qualidade de vida. Contudo, quais 

os segmentos ou camadas sociais enquadravam-se na classificação “classe média” e, 

portanto, em condições de pagar para usufruir dos benefícios disponibilizados na “cidade 

humanizada”? Como vivia a população pobre não classificada como “classe média”? 

Notícias sobre a existência de favelas em Curitiba reportam, a pelo menos, a década de 

50, quando jornais locais e nacionais já abordavam o tema. Em 1957, por exemplo, o jornal O 

Estado de São Paulo (29/03/1957) destacou que o prefeito Ney Braga (1954-1958) e o 

arcebispo metropolitano, Dom Manuel da Silveira d'Elboux, estudaram a "realização de uma 

campanha, também, com o sentido da extinção das favelas em Curitiba". 

A partir dos anos de 1970, foram elaboradas pesquisas, estudos e monitoramento 

dessas áreas, estabelecendo estimativas mais precisas sobre o número de habitantes, 

localização e a situação social e econômica dos moradores. De acordo com o IPPUC, em 

1971 registrou-se a existência de 21 áreas de “ocupações irregulares”, totalizando 2213 

domicílios. Conforme a tabela abaixo (Tabela 00), a partir desse ano, a cidade apresenta um 

aumento no número de áreas e domicílios em “ocupações irregulares”, além do adensamento 

nas áreas já existentes. As áreas denominadas como “ocupações irregulares” são definidas 

pelo IPPUC como: 

 
assentamentos urbanos efetuados sobre áreas de propriedade de terceiros, 
sejam elas públicas ou privadas, bem como aqueles promovidos pelos 
legítimos  proprietários das áreas sem a necessária observância dos 
parâmetros urbanísticos e procedimentos legais estabelecidos pelas Leis de 
parcelamento no 6.766/70 (Federal) e no 2.460/66 (Municipal). (IPPUC, 2009, 
p. 406). 

 

Os “núcleos de favelamento” ou “favelas” (Mapa 08) estavam localizados tanto em 

terrenos públicos quanto particulares, incluídos fundos de vale, áreas de proteção ambiental, 

campos insalubres e expostos às inundações, espaços existentes ao longo de rodovias e da 

malha ferroviária, bem como nas faixas destinadas à transmissão de alta tensão de energia 

elétrica. (IPPUC, 2009, p. 372). 

 

 

 



Mapa 08
Localização das favelas apresentado pelo Plano de Desfavelamento (1976).

Fonte: IPPUC. Política Habitacional de Interesse Social: Plano de Desfavelamento. Curitiba: IPPUC, 1976.
Dados editados pelo autor.
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Apesar de inexistirem dados referentes às ocupações “irregulares” nos anos de 1960, o 

que permitiria uma comparação com momentos posteriores, os dados oficiais disponíveis a 

partir de 1971 (Tabela 02) indicam significativa presença e crescimento do número de áreas 

e de domicílios em ocupações “irregulares” ao longo das décadas de 1970 e 1980; período 

que também foi marcado, como abordado no capítulo anterior, pela realização dos grandes 

projetos de intervenção urbana. 

 

Tabela 02 - Áreas e Domicílios em Ocupações Irregulares em Curitiba (1971 a 1984) 

ANO 
Número de 

áreas 
Taxa de 

Crescimento 
Número de 
Domicílios 

Taxa de 
Crescimento 

1971 21  2.213  

1974 35 19 4.083 23 

1978 43 5 5.068 6 

1979 46 7 6.067 20 

1982 52 4 7.716 8 

1983 62 19 8.299 8 

1984 66 6 11.388 37 

 
Fonte: IPPUC. Ocupações Áreas e Domicílios em Curitiba – 2005 desde 1971. Curitiba: IPPUC, 2005.  

Dados editados pelo autor. 

 

As matérias na imprensa abordando o aumento das favelas, não só confirmam o 

aumento o crescimento dessas áreas e domicílios, como também expõe o posicionamento do 

Estado em relação à questão da habitação às camadas pobres e da problemática da 

desigualdade social. Em 05 de outubro de 1973, a Gazeta do Povo publicou reportagem sobre 

a constituição de duas novas áreas de pobreza, localizadas, respectivamente, nas margens 

da BR-116 e ao longo de um trecho da linha ferroviária Rio Branco, fundos do Country Club. 

Segundo estimativas, a “comunidade de favelados” da cidade abrangeria, aproximadamente, 

10 mil famílias, localizadas em diversos bairros como Guabirotuba, Prado Velho, Capanema, 

Juvevê e Santa Quitéria: 

 
FAVELAS, UMA SITUAÇÃO QUE SE AGRAVA TODO DIA 
O aparecimento de mais duas favelas em Curitiba: uma na BR-116, ao lado 
da Gráfica Universal e outra no Juvevê, ao lado da ferrovia de Rio Branco, 
nos fundos do Country Club, faz transparecer uma situação que tende a se 
agravar... 
... Para alguns técnicos e planejadores urbanos a explicação é simples: 
trata-se de uma decorrência natural ou de um fenômeno que geralmente 
acompanha as grandes cidades, ou as grandes concentrações urbanas. 
Há apenas uma diferenciação quanto ao local, nomes e estrutura dos 
núcleos. Toda cidade grande tem o mesmo problema. Em Nova Iorque, por 
exemplo, existem os “ghetos” ou os "tenement houses”, que são na verdade 
cortiços...  (GAZETA DO POVO, 05/10/1973, grifo nosso). 
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De acordo com a imprensa, “alguns técnicos e planejadores” compreendiam o 

aparecimento de favelas em Curitiba como “decorrência natural” existente nas metrópoles e, 

supostamente, relacionadas a fatores como êxodo rural, migração em massa e aos baixos 

salários que inviabilizariam a compra de habitação ou de terrenos por parte dos trabalhadores. 

Essa visão fetichizada desassociava a desigualdade, a segregação social, a espoliação, a 

expropriação e a exploração da força de trabalho das relações de produção capitalistas e de 

uma sociedade organizada sob os princípios da economia de mercado. 

No entanto, o Estado, comprometido em disponibilizar infraestrutura pública para 

impulsionar atividades e interesses privados, também instituiu a Companhia de Habitação 

Popular de Curitiba – COHAB-CT, em 1965, bem como programas e políticas de habitação 

às camadas mais pobres da população. 

Em relação às políticas de habitação desenvolvidas em Curitiba, Albuquerque (2007, 

p.70) destaca três momentos específicos: nas décadas de 60 e 70 predominaram, em grande 

parte, as propostas voltadas à remoção ou deslocamento das favelas; já na década de 1980, 

privilegiou-se a urbanização dos núcleos de favelas; enquanto que, a década de 1990 foi 

caracterizada pela predominância de parcerias envolvendo poder público e iniciativa privada. 

Entre 1964 e final da década de 70, além da instituição da COHAB-CT (1965), 

destacaram-se as seguintes propostas para a habitação social: Política Habitacional do 

Município de Curitiba (1964), Lei Ordinária no 2515/1964; Política de Erradicação das Favelas 

do Município de Curitiba, Lei Ordinária no 3318/1968; e Plano de Desfavelamento, Lei 

Ordinária no 5358/1976. (ALBUQUERQUE, 2007). 

A denominada Política Habitacional do Município de Curitiba (1964), enfatizava a 

necessidade de construir conjuntos habitacionais, tendo como exemplo dessas preocupações 

o projeto da Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, inaugurado em 1967. Já a Política de 

Erradicação das Favelas do Município de Curitiba (1968), caracterizou-se pela ênfase em 

disponibilizar "habitação transitória", cujo argumento central baseava-se na ideia de "prover a 

progressiva integração dos favelados em um ambiente urbano" (ALBUQUERQUE, 2007, 

p.73). A partir desse conceito surgiram quatro núcleos, implantados nos seguintes bairros da 

capital: Boqueirão, Barreirinha, Santa Amélia e Jardim Campo Alegre. 

Posteriormente, em 1976, foi desenvolvido o Plano de Desfavelamento, recebendo 

ampla divulgação na imprensa local. Em 09 de março de 1976 a Gazeta do Povo noticiou, sob 

o título “Um projeto para desfavelamento”, a realização de uma reunião entre técnicos da 

Prefeitura e diversas autoridades, onde foram apresentados três projetos para Curitiba: 

Projeto de Desfavelamento, Programa da Habitação para a CIC e Projeto Integrado de 

Transporte. Na ocasião, estavam presentes Jayme Canet Júnior, Governador do Paraná; 

Maurício Schulman, Presidente do BNH; Belmiro Castor Valverde, Secretário do 
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Planejamento; Noel Lobo Guimarães, Secretário do Interior; Jayme Prosdócimo, Secretário 

das Finanças; bem como deputados e vereadores ligados à ARENA na Câmara Municipal. 

O projeto de desfavelamento foi realizado com recursos provenientes do BNH, 

estimados em 65,5 milhões de cruzeiros. A experiência piloto iniciou em abril de 1976, 

envolvendo as favelas do Capanema, Afonsinho e Britânia, totalizando 376 “barracos”. Pela 

proposta, os moradores foram “relocados”, ou seja, transferidos para outras áreas ou bairros, 

recebendo, ao mesmo tempo, uma casa com área inicial 22 metros quadrados4, também 

chamada de “embrião”, disposta em terreno de 200 metros quadrados; ofertados mediante 

"pagamento mensal total... de Cr$105,00, sendo que 80 pela casa e 25 pelo terreno" (GAZETA 

DO POVO, 10/03/1976, p.03). 

De acordo com o plano, a área especificada para cada lote permitiria aos moradores 

realizarem “atividades de subsistência”, como o cultivo de legumes. Os conjuntos seriam 

constituídos de, no máximo, 50 unidades de “habitação básica”, ressaltando-se que, cada 

“embrião” seria entregue em “condições de habitabilidade”, porém, sem determinados 

“acabamentos”. Na visão dos técnicos, a ausência de forro, assoalho, pintura e, inclusive, 

esquadrias, não comprometeria a qualidade de vida dos moradores: 

 
A UNIDADE HABITACIONAL 
A aspiração dessa população de posse da terra individualiza o lote - em torno 
de 200m2 necessários ao desenvolvimento normal da habitação e 
possibilidade de algumas atividades de subsistência ou trabalho: pequena 
horta, varal de roupas para lavanderia etc. O conjunto, em função do lote e 
da quadra, fica assim constituído de no máximo 50 unidades, facilitando o 
trabalho social e a mobilização e controle no desenvolvimento dos programas 
previstos. Permite uma melhor integração física, pois em função de sua 
grandeza, a médio prazo, é possível de ser absorvido pela própria região.  
A unidade habitacional básica é o embrião: banheiro, cozinha, sala e ou 
quarto. Corresponde aproximadamente em área ao barraco da própria favela. 
É entregue em condições de habitabilidade, para que haja uma 
relocação imediata, porém sem determinados acabamentos: forro, 
assoalho, pintura ou até mesmo esquadrias, procurando com isso criar 
"ligações" do favelado à nova moradia: por seu próprio esforço irá completá-
la, ao invés de receber tudo pronto. (IPPUC, 1976, p.22, grifo nosso). 

 

Contudo, divergindo do discurso e das expectativas manifestadas pelos técnicos das 

instituições de planejamento urbano, crentes no êxito da proposta para “extinguir” favelas, as 

“relocações” não ocorreram de forma harmoniosa, tampouco contou com apoio unânime da 

população envolvida. Mas, ao contrário, envolveu episódios de conflitos entre Estado e 

moradores e, inclusive, em vários casos, como registrados pela imprensa, predominando o 

uso da força policial contra as comunidades pobres residentes nas áreas ocupadas. Em março 

                                                           
4 Em relação à área inicial do núcleo habitacional denominada “embrião”, a imprensa apresenta 
informações variáveis: 17 metros quadrados (GAZETA DO POVO, 10/03/1976) e 22 metros quadrados 
(GAZETA DO POVO, 06/06/1977). 
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de 1977, por exemplo, as ameaças desferidas pelos fiscais do Departamento do Patrimônio 

da Prefeitura de Curitiba contra as famílias que ocupavam uma área no bairro Pinheirinho 

provocaram repercussão nacional: 

 
PR executa plano de desfavelamento 
Uma equipe de fiscais do Departamento do Patrimônio da Prefeitura de 
Curitiba, com cobertura policial da delegacia do bairro de Umbará, colocou 
em prática um programa de desfavelamento no bairro Pinheirinho, situado no 
quilômetro 9 da BR-116, onde aproximadamente 400 famílias temem a 
destruição dos 300 barracos, bem como a apreensão de todos os pertences 
de seus quase dois mil habitantes. 
Praticamente, todos os moradores da favela estão há uma semana sem 
trabalhar, com medo de que os policiais da delegacia de Umbará cumpram 
as ameaças feitas: atear fogo ou derrubar os barracos. (O ESTADO DE SÃO 
PAULO, 17/03/1977, p.27). 

 

Os conflitos sociais provocaram debates “acalorados” na Câmara Municipal de Curitiba. 

Durante a sessão do dia 06 de junho de 1977, um vereador do MDB denunciou publicamente 

a insegurança vivenciada por inúmeras famílias residentes nas favelas, responsabilizando, 

ainda, por tal situação, a atuação agressiva e arbitrária dos fiscais da prefeitura. Para o 

vereador, o plano estava ocorrendo através de despejo: 

 
Desfavelamento "ferve" a Câmara 
A sessão de ontem da Câmara Municipal teve momentos de muita excitação. 
O sangue de muitos vereadores ferveu quanto o assunto foi desfavelamento. 
Tudo começou quando o vereador I.V. (MDB)... denunciou que vem sendo 
procurado por dezenas de famílias de favelados, que foram intimadas a 
abandonar os locais onde moram por fiscais da Prefeitura. E afirmou: "O 
plano de desfavelamento é bonito no papel: o que existe é um 
desfavelamento através de despejo, com a ajuda de policiais”. (GAZETA DO 
POVO, 07/06/1977). 

 

Os defensores do plano, em resposta às críticas, expuseram outra versão sobre os 

acontecimentos, na qual enfatizaram que novos moradores "instalaram-se nos locais depois 

que a Prefeitura fez o recenseamento". Buscando evidenciar a importância do plano para 

promover a melhoria da qualidade de vida da população pobre, destacaram que mais de 600 

famílias já estavam estabelecidas em conjuntos habitacionais. Frente à tensão entre os 

debatedores, o presidente da Câmara optou por suspender brevemente a sessão como forma 

de restabelecer a “tranquilidade”. Em seguida, a sessão foi retomada, mas, sob ânimos menos 

exaltados, prevalecendo, segundo definição da imprensa, “explicações pessoais” sobre o 

tema. (GAZETA DO POVO, 07/06/1977). 

A Arquidiocese de Curitiba, responsável pelos trabalhos de apoio e assistência à 

população pobre, também recebeu relatos sobre ações violentas praticadas pelos fiscais da 

prefeitura, os quais, além de derrubarem "barracos", realizavam a “transferência” das 

moradias para localidades distantes e afastadas: 
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Dos depoimentos fornecidos, o mais importante é a apuração de fatos novos, 
como o caso de favelados que chegam em suas casas e encontram seus 
barracos a 20 ou 30 Km de distância do lugar onde haviam deixado. 
A derrubada das favelas segue o seguinte processo: um fiscal da Prefeitura 
examina os barracos, e se no momento não há nenhum morador (dentro), 
passa a examinar os "trens" objetos. No caso de haver um pequeno número 
de "trens", o barraco é imediatamente derrubado, e reconstruído a uma 
distância que varia entre 20 ou trinta quilômetros. (GAZETA DO POVO, 
30/06/1977). 

 

A Favela da Carmela Dutra, em junho de 1977, enfrentava ameaças de "ser invadida, a 

qualquer hora, por máquinas de construção". De acordo com o levantamento da pastoral, a 

favela de 400 "barracos", cada qual abrigando, em média, cinco moradores, ocupava uma 

área que se estendia por dez quarteirões. A maioria dos moradores não apresentava 

"qualificação profissional", sendo que os principais auxílios eram disponibilizados através da 

atuação da Paróquia de Santa Quitéria, a qual fornecia medicamentos, alimentação e 

orientação. (GAZETA DO POVO, 30/06/1977). 

Além das dificuldades decorrentes da falta de infraestrutura, serviços básicos e dos 

riscos de confronto com fiscais ou corpo policial, muitas famílias, a exemplo da Favela Valetão, 

ainda enfrentavam pressões exercidas por “grupos econômicos” e “proprietários de terras” 

que, através da ação de um “jagunço” apoiado por uma “equipe de remoção”, ameaçavam ou 

implementavam estratégias para importunar os moradores, seja através de tentativas para 

“forçar” a venda das áreas ocupadas, seja bloqueando o acesso às ruas públicas ou ao poço 

de água utilizado pela comunidade para o abastecimento das casas. Os fatos foram 

denunciados como uma “autêntica guerra fria” promovida diante da própria administração 

municipal que, apática, manteve-se afastada durante os momentos de maior tensão: 

  
Uma “Guerra Fria” na favela do Valetão 
Assumindo características de uma autêntica "guerra fria", onde são utilizadas 
as mais variadas formas de pressão, inclusive ofertas em dinheiro, o 
acontecimento entristecedor do aniversário da cidade, tem sido o despejo 
irregular que vem sendo realizado na Favela do Valetão, na Vila Guaira... 
...os moradores da Favela do Valetão têm convivido, na última semana, com 
uma nova ameaça, desta vez mais concreta, materializando-se pela presença 
do tal "Pedrinho" e equipes de remoção que ali comparecem diariamente. 
Verdadeiro "jagunço", que se diz contratado pelo condomínio de 12 
proprietários daquela área, o indivíduo... apoiado por fortes grupos 
econômicos, tem agido a seu exclusivo critério, utilizando-se de 
arbitrariedades como a implantação de cercas de arame farpado, até mesmo 
em locais onde divisa-se a presença de ruas projetadas, interrompendo, 
desta forma a locomoção dos favelados que vão sendo impelidos, mais e 
mais, às margens do Valetão. 
(...) Não obstante esses procedimentos, que pela própria configuração já são 
condenáveis, atitudes mais revoltantes vêm sendo tomadas pelo jagunço, 
onde se destaca a obstrução de um poço d´água comunitário, destinado a 
abastecer centenas de casas daquela Favela. (GAZETA DO POVO, 
30/03/1980, p.15). 
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Para os moradores das áreas ocupadas na Vila Guaíra, muito dos quais residentes há 

mais de 15 anos na região, o descaso do poder público colaborava na instabilidade e na 

insegurança de toda a população local. Além do Estado não demonstrar interesse em intervir 

contra a ação indiscriminada perpetrada pelos “proprietários de terras”, as famílias 

ameaçadas permaneciam receosas, inibidas ou encontravam dificuldade em solicitar apoio 

ou proteção institucional. 

A Favela Vila Capanema ou Favela do Capanema, localizada no Bairro do Capanema, 

no qual, posteriormente seria implantado o Jardim Botânico (1991), foi considerada na década 

de 70, "uma das mais populosas e de maior extensão em nossa Capital" (GAZETA DO POVO, 

06/06/1977, p.03). Imprensa e administração municipal apresentaram estimativas divergentes 

quanto ao número de construções “irregulares” nesta localidade. Em março de 1976, técnicos 

da prefeitura mencionaram à imprensa que a relocação de três favelas da capital, incluindo 

Afonsinho, Britânia e Capanema, totalizariam “376 barracos” (GAZETA DO POVO, 

09/03/1976). Outra reportagem, publicada um ano mais tarde, mencionou à Capanema "mais 

de 2 mil barracos": 

 
A favela do Capanema já é um problema à parte e a própria Prefeitura vem 
encontrando dificuldades de toda ordem para erradicar os seus mais de 2 mil 
barracos. (GAZETA DO POVO, 14/03/1977). 

 

O jornal, contudo, deixa dúvidas sobre as últimas estimativas, uma vez que não 

referenciou a origem da informação, tampouco esclareceu sobre a metodologia e os critérios 

avaliativos adotados no referido cômputo de 1977. Apesar da disparidade entre as 

estatísticas, técnicos e imprensa concordavam em apontá-la como uma das “maiores” ou 

como uma das “principais” favelas de Curitiba na década de 1970. Equívoco ou não, a menção 

aos “2 mil barracos” e a forma como o assunto foi comentado, contribuiu para justificar, frente 

à opinião pública, o plano de remoção da favela, sugerindo, implicitamente, a “necessidade” 

de ampliar a ação institucional às demais regiões a fim de conter as ocupações realizadas 

pela população pobre nas áreas vazias, sejam em terrenos públicos ou privados. Ao mesmo 

tempo, a imprensa também buscou enfatizar que a própria população residente nas áreas 

“irregulares” posicionou-se favoravelmente à retirada de suas casas, afirmando que "os 

moradores mais antigos esperam ansiosamente pelo anunciado projeto de desfavelamento" 

(GAZETA DO POVO, 16/03/1976). 

Para a administração municipal, as precárias condições de vida, a completa falta de 

infraestrutura e o significativo número de famílias ali residentes, justificou a escolha da Vila 

Capanema para integrar o plano piloto de desfavelamento. Entretanto, o fato da favela 

localizar-se em “região predominantemente ocupada pelas camadas de mais alta renda de 
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Curitiba” (ALBUQUERQUE, 2007, p.112), exerceu considerável influência nos critérios que 

definiram sua escolha por parte da prefeitura. 

Antes mesmo da elaboração do Plano de Desfavelamento, proprietários de terrenos e 

de edificações, bem como moradores das camadas mais abastadas, já manifestavam 

oposição à presença da Vila Capanema, exigindo a intervenção das instituições responsáveis 

pelo planejamento urbano: 

 
PROLIFERAÇÃO DAS FAVELAS PREOCUPA 
Quem vem para Curitiba, entrando pela Avenida Centenário, fica logo com 
uma péssima impressão. O lixo acumulado e a favela que cresce a cada dia, 
aproximando-se cada vez mais do asfalto não serve de cartão de visita de 
uma cidade que quer ser exemplar. 
Os próprios moradores do Capanema - um bairro luxuoso por tradição - não 
se conformam em misturar as linhas puras da arquitetura de suas residências, 
com a imagem triste dos favelados, com casebres, montes de lixo ou mesmo 
pessoas que vivem pedindo comida. (GAZETA DO POVO, 15/06/1974). 

 

A proliferação e a expansão de favelas em outros bairros também provocaram 

semelhantes manifestações de oposição e, inclusive, gerando situações que tendiam ao 

conflito direto entre construtoras e população pobre. No caso do Bairro Carmela Dutra, uma 

grande construtora impôs ultimato aos moradores que ocupavam uma de suas propriedades 

destinada a receber um importante empreendimento imobiliário: 

 
FAVELAS CONTINUAM A PROLIFERAR NA CIDADE 
O panorama triste das favelas começa a se alastrar, invadindo as margens 
dos pequenos rios que rodeiam a cidade ou descendo os morros, margeando 
asfalto ou simplesmente abrigadas nas sobras de algumas construções mais 
portentosas. (...) 
Ontem, mais de 20 famílias da favela localizada no Bairro de Carmela Dutra 
estavam preocupadas com o destino de suas casas. Uma firma construtora, 
contavam os favelados, vai "por uns prédios aí e a gente tem que sair". 
Lei é lei, conformavam-se os favelados, dizendo que os pobres "hoje em dia 
têm força, mas ainda são muito fracos" e, que achavam muito natural o trator 
chegar um dia até o barraco e ameaçar por tudo abaixo. (...) 
Já uma senhora, mãe de cinco filhos que "estão espalhados por aí", 
reclamava da mudança. Não sabia para onde ir com as crianças e, o prazo 
dado pela construtora termina dia primeiro de maio. Depois entram os 
tratores por cima do seu barraco. (GAZETA DO POVO, 25/04/1974, grifo 
nosso). 

 

A presença das favelas constituía uma “preocupação” que estava além da questão 

estética, pois afetava diretamente a produção imobiliária de mercado voltada à acumulação 

de capital, visando atender classes mais abastadas ou aqueles em condições de pagar para 

usufruir das “linhas puras da arquitetura” residencial e demais empreendimentos comerciais 

e de serviços. Apesar do espaço não se constituir como elemento de produção, visto que é 

um bem natural, a apropriação desse é condição fundamental para a construção dos 

empreendimentos imobiliários: 
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No caso da construção de edifícios, a terra não é um elemento de produção, 
mas a base material para a realização do processo de trabalho da construção. 
O acesso à terra é essencialmente uma condição prévia e de base para a 
realização do trabalho construtivo. É exatamente este o significado da terra 
para a produção industrial urbana, ou seja, aquele em que a propriedade da 
terra é estritamente uma condição prévia de produção, uma condição material 
precedente à realização do trabalho, não se constituindo – diferentemente da 
função da terra na produção agrícola – em elemento de produção. (PEREIRA, 
1988, p. 64). 

 

Além de garantir a apropriação do espaço enquanto elemento de “base” à realização do 

edifício, a manutenção do monopólio do espaço e a restrição ao seu acesso à população, 

“capacita o intitulado proprietário para cobrar, impor o gravame” (MARX, 1985, p.717). Assim, 

o uso do terreno e do produto imobiliário, acompanhado da infraestrutura pública, como rede 

de água, sistema de esgotos, energia elétrica, transporte, equipamentos de lazer, áreas 

verdes e parques públicos, é disponibilizado, ao usuário ou capitalista, mediante pagamento 

ou através do endividamento. 

As ocupações também ocorriam em áreas públicas inviáveis à construção de 

empreendimentos imobiliários, incluindo terrenos “vazios”, descampados ou com vegetação 

de médio à grande porte, nas margens de rios e córregos, em áreas inundáveis, ao longo das 

rodovias, avenidas e linhas ferroviárias. Os técnicos do planejamento urbano mostraram-se 

particularmente preocupados com as ocupações dessas áreas e, constantemente, através 

dos meios de comunicação, alertavam sobre a situação de risco envolvendo a própria 

população residente, bem como os impactos ao meio ambiente, como a poluição dos rios e a 

destruição das reservas naturais, o que afetava, de modo global, a cidade. 

A implantação de grandes parques públicos a partir de 1971 e as medidas de proteção 

legais adotadas às áreas verdes também externavam tais preocupações.  Uma das propostas 

integrantes do Estudo de viabilidade econômica de saneamento e urbanização dos parques 

Barigui e São Lourenço, elaborado em 1972, abordava diretamente o tema das ocupações 

“irregulares”, visto que propunha “preservar áreas passíveis de serem invadidas pela 

expansão urbana inadequada” (SERETE; IPPUC, 1972, p.ii). 

Em outras situações, a proteção ambiental ou a implantação de parques públicos 

também constou entre os argumentos a remoção de favelas. Como destaca Albuquerque 

(2007), o Plano de Desfavelamento de 1976, elaborado em conjunto entre IPPUC, Cohab-Ct 

e Prefeitura Municipal, justificava, a partir do caso específico da Vila Capanema, a 

transferência da população pobre para outras localidades como “necessária” à implantação 

do Parque da Cidade5. O plano ainda se refere às favelas como “formações” que “não têm 

                                                           
5 Como destacado anteriormente, o projeto do Parque da Cidade não foi concretizado. Apesar dos 
diversos trabalhos executados a partir de 1972, como terraplenagem e plantação de mudas de árvores 
nativas, as obras de implantação desse parque foram abruptamente interrompidas. Em 1991, o bairro 
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características culturais marcantes para a cidade”, além de frisar pela “necessidade de evitar 

seu crescimento espontâneo”: 

 
Em Curitiba, a maioria das favelas encontra-se na própria malha urbana, 
algumas em áreas particulares, outras ao longo de faixas de rios e canais, 
onde agravam-se os problemas de higiene e saneamento. A proposta prevê 
a relocação, balizada nos seguintes aspectos: 
São formações relativamente pequenas e recentes, que, aliadas à própria 
origem da população - eminentemente rural -, não têm características 
culturais marcantes para a cidade. 
Algumas áreas ocupadas são necessárias para projetos prioritários (Ex.: 
favela do Capanema - extensão do campus da Universidade Federal do 
Paraná e criação do Parque da Cidade). 
Num estágio inicial, a necessidade de localizá-las em áreas mais adequadas 
ao seu padrão sócio-econômico, para que gradativa e realisticamente ocorra 
sua integração. 
A necessidade de evitar seu crescimento espontâneo, para possibilitar 
um trabalho social mais atuante e controlado. (IPPUC, 1976, p.19, grifo 
nosso). 

 

Enquanto para o IPPUC a ampliação das áreas verdes constituía-se como “projeto 

prioritário” voltado para promover a melhoria da qualidade de vida urbana, para os moradores 

pobres residentes na favela, a implantação do parque representava uma retirada forçada e 

inconveniente, implicando no deslocamento para conjuntos habitacionais, muitos dos quais, 

localizados em regiões isoladas, desconhecidas e com infraestrutura limitada, além de obrigá-

los a pagar pelo uso do espaço e por uma moradia que não correspondia com suas 

expectativas. Para a população pobre e desempregada, desprovida de recursos financeiros, 

os empreendimentos desenvolvidos pela COHAB, disponibilizados mediante pagamento, e 

muitas vezes, localizados distantes do local de trabalho, dos vínculos familiares e de amizade, 

tornavam-se desinteressantes e economicamente inviáveis: 

 
Apenas cinco das 28 favelas da cidade estão recebendo atenção da 
Prefeitura e, mesmo nestas, a situação é difícil, tende a se conflitar ainda 
mais. 
(...) A assistência social, médica e o estímulo para que comprem casas, 
bem como o controle físico das áreas, não permitindo mais a fixação de novos 
favelados, é feita apenas no Capanema, Vilas Oficinas, enquanto Vila Pinto 
e Campo do Britânia, tem apenas controle físico e, a favela dos Afonsinhos 
começa a ser trabalhada. 
Os favelados, porém, tem uma acusação: "estão nos tirando daqui 
porque aqui vai ser construído um parque". (GAZETA DO POVO, 
29/09/1974, grifo nosso). 

 

A ocupação espontânea de áreas desocupadas configurava um posicionamento de 

resistência frente à produção imobiliária de mercado e à dinâmica do planejamento urbano 

coerente e sintonizado com os preceitos da economia de mercado. A prática de apropriação 

                                                           
receberia um dos parques mais enigmáticos e famosos da cidade, o Jardim Botânico, implantado nas 
proximidades da área originalmente destinada ao Parque da Cidade. 



224 
 

dos espaços ociosos, realizada por parte da população pobre, espoliada e destituída de 

moradia, possibilitava a produção doméstica da habitação, onde os próprios moradores 

tornavam-se os responsáveis pela construção de suas casas ou edifícios, sendo que “o custo 

de construção pode reduzir-se praticamente ao custo dos materiais de construção, quando, 

através do apossamento de terrenos desocupados, elimina-se a necessidade de se pagar a 

propriedade imobiliária” (PEREIRA, 1988, p. 106). A possibilidade de apropriação da terra 

urbana, constituía-se como vantajoso às populações espoliadas e exploradas, eliminando as 

obrigações quanto ao aluguel, a compra de terreno ou do imóvel: 

 
Guabirotuba tem mais uma favela 
Nessa pequena favela, do lado esquerdo da [Avenida] Salgado Filho, 
cruzamento da BR-116, em direção ao bairro, a maioria dos moradores veio 
de Santa Catarina, da lavoura. Profissões variadas: catadores de papel e 
latas, operários, funcionários da Prefeitura, pedreiros. "Gente boa - diz o velho 
Antonio - aqui não dá maloqueiro. O "bairro" é pequeno e todo mundo se 
conhece. A nossa grande vantagem é não pagar aluguel, impostos e 
outras coisas". (GAZETA DO POVO, 19/07/1973, grifo nosso). 

 

Mas, do ponto de vista daqueles envolvidos direta ou indiretamente com a produção 

imobiliária voltada ao mercado, como construtoras, proprietário de terrenos e de 

estabelecimentos comerciais, imobiliárias, instituições financeiras, Estado, proprietários de 

casas ou apartamentos (sejam trabalhadores ou não) e que obtinham renda proveniente do 

aluguel, da venda ou da construção; a pratica da apropriação livre e espontânea da terra 

privada ou pública, constituía uma ameaça ao monopólio com consequências à economia 

relacionada à produção do espaço. Como produto social, o interesse em relação ao “valor da 

terra urbana” envolvia diversas categorias sociais, independente de classe social: 

 
...o valor da terra urbana é um produto social que pode ser explorado por 
qualquer um. Assim, qualquer indivíduo, independentemente de classe, pode 
potencialmente participar das atividades do setor da propriedade, pois a terra 
é uma mercadoria que pode ser convertida em muitas formas de valor de 
troca e, em contraste com quase qualquer outra mercadoria, com o tempo 
tem seu valor elevado porque as relações capitalistas exigem que a terra seja 
cara. (GOTTDIENER, 2010, p. 219). 
 

Mesmo quando realizada em terrenos ou áreas públicas, ou seja, áreas não visadas à 

construção de grandes ou médios empreendimentos, as prática da apropriação espontânea 

representavam inconvenientes à produção imobiliária de mercado, pois, como destacado 

anteriormente, “descapitalizavam” (GAZETA DO POVO, 08/08/1976) reservas florestais, 

impedindo a implantação de parques públicos; os quais, assim como os demais equipamentos 

e serviços urbanos disponibilizados pelo Estado, repercutiam diretamente para a capitalização 

de imóveis e terrenos localizados no entorno imediato e, repercutindo, inclusive, no contexto 

macro do bairro ou de uma região. 
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As preocupações quanto ao “crescimento das ocupações espontâneas” e “irregulares” 

não estavam relacionadas apenas com as graves precariedades de condição de vida das 

populações ou com os impactos ambientais, mas com a manutenção do monopólio do espaço: 

as favelas representavam uma forma espontânea de apropriação de um recurso natural – a 

terra, e uma produção do habitar oposta à ideia do "estímulo para que comprem casas" 

(GAZETA DO POVO, 29/09/1974). O posicionamento das instituições municipais e de 

planejamento urbano, referenciando as favelas como “formações relativamente pequenas e 

recentes, que... não têm características culturais marcantes para a cidade” (IPPUC, 1976, 

p.19), estava sintonizada com os valores e interesses da produção imobiliária de mercado. 

Em relação ao programa de habitação de interesse social, a instituição da Companhia 

de Habitação Popular de Curitiba – COHAB-CT, em 29 de abril de 1965, através da Lei no 

2545, tinha como objetivo desenvolver “estudos das questões relacionadas com os problemas 

da habitação popular e o planejamento e a execução das suas soluções segundo as diretrizes 

e normas expressas na Lei nº 4380, de 21 de agosto de 1964” (CÂMARA MUNICIPAL DE 

CURITIBA, 1965a). O programa da COHAB-CT voltava-se para atender Curitiba e municípios 

integrantes da Região Metropolitana, mas a instituição também concretizou empreendimentos 

em Paranaguá, município localizado no litoral, distante a 90 quilômetros da capital. 

Durante o período compreendido desde 1967 até o ano de 1984, a COHAB-CT 

implantou 26.862 unidades em Curitiba (Tabela 03), correspondendo 10.508 apartamentos, 

13.616 casas e 2.738 lotes. (IPPUC, 2009). 

Tabela 03 - Produção de conjuntos habitacionais pela COHAB-CT (1967 a 1984) 

ANO 
Número de 

EMPREENDIMENTOS 

Número de Unidades por Tipo 
TOTAL DE 
UNIDADES APARTAMENTO CASA LOTE 

1967 1 0 2.100 0 2.100 

1969 1 0 740 0 740 

1970 2 0 1.089 0 1.089 

1971 1 0 120 0 120 

1973 2 80 312 0 392 

1976 3 560 341 0 901 

1977 8 120 418 57 595 

1978 4 0 362 0 362 

1979 9 672 3.534 0 4.206 

1980 15 3.040 1.453 0 4.493 

1981 15 1.192 1.364 596 3.152 

1982 19 1.150 891 848 2.889 

1983 12 3.694 892 1.171 5.757 

1984 2 0 0 66 66 

TOTAL 94 10.508 13.616 2.738 26.862 

Fonte: COHAB-CT; BOLETIM CASA ROMÁRIO MARTINS, 2006, p.125-138. 
Dados editados pelo autor. 
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As unidades foram implantadas nos seguintes bairros (Mapa 00): Água Verde, 80 

unidades (80 apartamentos); Alto Boqueirão, 3151 unidades (600 apartamentos e 2551 

casas); Atuba, 507 unidades (136 apartamentos e 371 casas); Bairro Alto, 352 unidades (352 

apartamentos); Barreirinha, 1521 unidades (520 apartamentos e 1001 casas); Boa Vista, 1020 

unidades (672 apartamentos, 138 casas e 100 lotes); Boqueirão, 585 unidades (168 

apartamentos e 417 casas); Cajurú, 1653 unidades (380 apartamentos, 1026 casas e 247 

lotes); Campina do Siqueira, 80 unidades (80 casas); Campo Comprido, 1230 unidades (1208 

apartamentos e 22 casas); Campo de Santana, 60 unidades (60 casas); Capão da Imbuia, 

1213 unidades (834 apartamentos, 378 casas e 1 lote); CIC, 8787 unidades (3238 

apartamentos, 3642 casas e 1907 lotes); Fazendinha, 706 unidades (680 apartamentos e 26 

casas); Novo Mundo, 584 unidades (272 apartamentos e 312 casas); Pilarzinho, 169 unidades 

(40 apartamentos e 129 casas); Pinheirinho, 389 unidades (292 casas e 97 lotes); Santa 

Cândida, 100 unidades (88 apartamentos e 12 casas); Santa Felicidade, 437 unidades (296 

apartamentos e 141 casas); São Braz, 426 unidades (72 apartamentos e 354 casas; Sítio 

Cercado, 2475 unidades (400 apartamentos, 1921 casas e 154 lotes); Tatuquara, 303 

unidades (258 casas e 45 lotes); Uberaba, 492 unidades (472 apartamentos e 20 lotes); Vista 

Alegre, 57 unidades (57 lotes); Xaxim, 51 unidades (51 casas). 

Com exceção da Água Verde, Campina do Siqueira e Vista Alegre, todos com menos 

de 100 unidades cada, os demais bairros (Mapa 09) localizam-se distantes do centro e, 

geralmente, próximos ou em direção aos limites do município.  Neste período, bairros como 

CIC (8787), Alto Boqueirão (3151), Sítio Cercado (2475), Cajurú (1653), Barreirinha (1521), 

Campo Comprido (1230), Capão da Imbuia (1213) e Boa Vista (1020) destacaram-se pela 

concentração significativa de unidades da COHAB-Ct. 

A implantação desses empreendimentos em regiões longínquas, desprovidas de 

melhoramentos urbanos e de infraestrutura básica, foi justificada pelas autoridades como uma 

decorrência da dinâmica imposta pelo mercado imobiliário de Curitiba, onde terrenos mais 

afastados da região central poderiam ser adquiridos por preços mais “baratos” e “acessíveis”: 

 
Diferentemente do que ocorre na produção imobiliária voltada para o mercado 
onde a terra aparece ora como obstáculo e ora como impulso para a 
produção, na produção de habitação de interesse social realizada pela 
COHAB-CT o “alto preço” e a “escassez” de terra são frequentemente 
descritos como entraves para a produção. 
A dificuldade em encontrar terras “próprias, não muito distantes para a 
implantação de conjuntos habitacionais” é apontada pela Companhia de 
Habitação Popular de Curitiba pela primeira vez na década de 1970. Porém, 
na década de 1960, mesmo não havendo a dificuldade de encontrar áreas 
para a produção habitacional, os conjuntos habitacionais produzidos pela 
companhia, que alegava como principal objetivo da política habitacional 
nesse momento a desfavelização, já tinham como característica a 
implantação em áreas afastadas do que era então a malha urbana de 
Curitiba. (BERTOL, 2013, p.92). 
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BAIRROS

01-CENTRO
02-SÃO FRANCISCO
03-CENTRO CÍVICO
04-ALTO DA GLÓRIA
05-ALTO DA RUA XV
06-CRISTO REI
07-JARDIM BOTÂNICO
08-REBOUÇAS
09-ÁGUA VERDE
10-BATEL
11- BIGORRILHO
12-MERCÊS 
13-BOM RETIRO
14-AHÚ
15-JUVEVÊ
16-CABRAL
17-HUGO LANGE
18-JARDIM SOCIAL
19-TARUMÃ
20-CAPÃO DA IMBUIA
21-CAJURU
22-J. DAS AMÉRICAS
23-GUABIROTUBA
24-PRADO VELHO
25-PAROLIN
26-GUAÍRA
27-PORTÃO
28-VILA IZABEL
29-SEMINÁRIO
30-CAMP. DO SIQUEIRA
31-VISTA ALEGRE
32-PILARZINHO
33-SÃO LOURENÇO
34-BOA VISTA
35-BACACHERI
36-BAIRRO ALTO
37-UBERABA
38-HAUER
39-FANNY
40-LINDÓIA
41-NOVO MUNDO
42-FAZENDINHA
43-SANTA QUITÉRIA
44-CAMPO COMPRIDO
45-MOSSUNGUÊ
46-SANTO INÁCIO
47-CASCATINHA
48-SÃO JOÃO
49-TABOÃO
50-ABRANCHES
51-CACHOEIRA
52-BARREIRINHA
53-SANTA CÂNDIDA
54-TINGUI
55-ATUBA
56-BOQUEIRÃO
57-XAXIM
58-CAPÃO RASO
59-ORLEANS
60-SÃO BRAZ
61-BUTIATUVINHA
62-LAMENHA PEQUENA
63-SANTA FELICIDADE
64-ALTO BOQUEIRÃO
65-SÍTIO CERCADO
66-PINHElRINHO
67-SÃO MIGUEL
68-AUGUSTA
69-RIVIERA
70-CAXIMBA
71-CAMPO DE SANTANA
72-GANCHINHO
73-UMBARÁ
74-TATUQUARA
75-CIDADE INDUSTRIAL

Mapa 09
Bairros com empreendimentos da Cohab-Ct (apartamentos, casas e lotes) entre 1967 a 1984.

Fonte: COHAB-CT; BOLETIM CASA ROMÁRIO MARTINS, 2006; IPPUC, 2008.
Dados editados pelo autor.
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O Conjunto Habitacional Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (Figura 24) foi o 

primeiro empreendimento realizado pela COHAB-CT, implantado em Curitiba e inaugurado 

em 11 de novembro de 1966. Localizado na região que, posteriormente, constituiria a CIC, a 

15 quilômetros do centro, o conjunto ocupava uma área aproximada de 700 mil metros 

quadrados, dispondo de 2150 casas, grupo escolar, igreja, centro de saúde, mercado, área 

de esporte e lazer, serviços de saneamento entre outros. (BOLETIM CASA ROMÁRIO 

MARTINS, 2006, p.10). Na ocasião da inauguração, a imprensa referenciou que "Curitiba 

passará a ostentar a condição de primeira grande cidade do País sem favelas" (O ESTADO 

DE SÃO PAULO, 11/11/1966, p.10). 

 

 

Figura 24 
Conjunto Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais em 1967. 

Fonte: IPPUC, 2009, p. 372. 

 

Contudo, a falta de infraestrutura, o isolamento do conjunto em relação aos demais 

bairros, ao centro de Curitiba e aos locais de trabalho, bem como as dificuldades econômicas 

por parte de seus moradores com as prestações correspondentes à compra da nova 

habitação, estimularam muitas desistências ao programa. 

Sete anos após a inauguração, noticiou-se a mudança dos moradores do conjunto, 

"cedendo lugar a quem tinha um pouco mais de dinheiro para pagar as prestações da COHAB" 

(GAZETA DO POVO, 07/07/1973). Ainda em 1973, aqueles que permaneciam no local 
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manifestavam insatisfação com a falta de atenção da prefeitura para com a manutenção das 

ruas e praças, além de apontarem precariedades quanto aos serviços de coleta de lixo e 

limpeza pública. Com a constante falta de água muitos recorreram ao uso de água de poços, 

constituindo-se uma séria ameaça à saúde em virtude dos riscos de contaminação ou do uso 

de água não esterilizada. (GAZETA DO POVO, 02/08/1975). 

Em junho de 1977, a Gazeta do Povo novamente abordou a situação da Vila Nossa 

Senhora da Luz dos Pinhais, enfatizando as percepções de seus moradores sobre as 

principais dificuldades enfrentadas. A imprensa desferiu enérgicas críticas ao poder público, 

mencionando-se a situação de segregação social imposta à população e a “indiferença e 

marginalização da administração pública com o local”, pontuando, em seguida, os principais 

problemas de infraestrutura: 

 

Nesta Vila, as muitas queixas dos moradores 
Pioneira nos processos de desfavelamento e habitação popular, a Vila Nossa 
Senhora da Luz paga até hoje o tributo que lhe foi imposto, com o 
afastamento de famílias com baixo poder aquisitivo e insignificante renda "per 
capita", dos bairros mais centrais. A concentração dessas proles, muitas 
vezes numerosas, naquele local veio trazer aos demais moradores, 
problemas de ordem variada. (GAZETA DO POVO, 29/06/1977, p.04). 

 

Além da segregação do bairro em relação à cidade, destacava-se a precariedade dos 

serviços disponibilizados pelo Estado: falta de policiamento e de manutenção dos 

logradouros, bem como dos limitados serviços de rede de abastecimento de água, energia 

elétrica e transporte. 

 As ruas e praças estavam em péssimas condições. Além da irregularidade dos 

trabalhos de limpeza pública, a falta de pavimentação tornava as vias intransitáveis, 

principalmente nos dias de chuva. A foto vinculada à reportagem expõe a situação do bairro, 

onde se percebe o acúmulo de detritos, a proliferação de mato e a inexistência de passeio 

para os pedestres, uma imagem oposta às áreas cuidadosamente “revitalizadas” do centro ou 

nas localidades que abrigavam empreendimentos imobiliários destinados às camadas médias 

ou mais abastadas. 

Em relação à rede de abastecimento de água, a população enfrentava períodos de 

escassez, além dos problemas relacionados à qualidade da infraestrutura, sendo muito 

comum problemas como rompimento ou entupimento dos canos. As residências ainda não 

possuíam relógios de consumo individualizados, adotando-se a cobrança tipo “sistema de 

condomínio”, muito provavelmente para diminuir os custos das construções. Essa forma de 

cobrança coletiva obrigava todos os usuários, independente do volume utilizado, a dividirem 

os custos dos serviços da SANEPAR. 
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O fornecimento de energia elétrica apresentava oscilações, principalmente no período 

noturno, quando o consumo aumentava. Com a falta de transformadores no bairro, muitos 

residentes adquiriam aparelhos de controle de energia, como recurso para proteger seus 

aparelhos domésticos, implicando em despesas extras às famílias. 

Quanto ao transporte coletivo, diversamente da funcionalidade e conforto proporcionado 

pelo ônibus Expresso que circulava ao longo das avenidas estruturais, a linha de ônibus 

convencional disponibilizada à vila apresentava atrasos e horários insuficientes para a 

demanda, além do péssimo estado de conservação dos veículos e da falta de limpeza; 

prejudicando o conforto e a mobilidade dos usuários. 

Os moradores do Conjunto Habitacional Oswaldo Cruz, também localizado na CIC, 

relataram, através da imprensa, o "descuido da Prefeitura Municipal com relação à 

conservação de suas ruas" (GAZETA DO POVO, 31/03/1980, p.04), exemplificados pela 

ineficiência dos serviços de manutenção da pavimentação, limpeza e coleta de lixo, além de 

outros problemas, como o “entupimento” da canalização de esgotos, a constante falta de água 

e a fraca iluminação das vias, comprometendo a segurança dos usuários, principalmente à 

noite. 

Em 1982, os moradores do Conjunto Habitacional Érico Veríssimo, Bairro Xaxim, 

reclamaram que "a construtora que fez aqueles apartamentos, para Cohab, deixou o terreno 

em desnível com a Rua Franscico Derosso" (GAZETA DO POVO, 01/03/1982, p.03), 

ocasionando, nos dias de chuva mais intensa, o acúmulo de lama sobre o leito da via e a 

entrada de água em alguns apartamentos do Bloco C.  

Outra reivindicação das comunidades apontava à necessidade de implantação de 

acostamento ao longo da Rua Franscico Derosso, principal via da localidade. A ausência de 

faixa de acostamento obrigava motoristas de ônibus a realizavam o embarque e o 

desembarque de passageiros na própria via movimentada, colocando em risco a vida dos 

usuários e ciclistas. 

No Bairro Atuba, região nordeste, divisa com o município de Colombo, os moradores do 

Conjunto Habitacional Nova Esperança, manifestavam as seguintes reivindicações à 

prefeitura e ao IPPUC: cancha poliesportiva para a prática de esportes, melhorias nas saídas 

de esgotos, pavimentação das ruas internas, arborização das vias e praças locais. Em relação 

ao transporte coletivo, também exigiam a mudança no itinerário, a fim que os ônibus 

passassem no trevo de acesso ao conjunto, evitando que usuários, principalmente crianças, 

atravessassem a perigosa Estrada da Ribeira, caracterizada pela intensa circulação e pelos 

frequentes acidentes de trânsito envolvendo veículos e pedestres. De acordo com o jornal, as 

autoridades atendiam "pela metade, de forma incompleta" as solicitações apresentadas pela 

Associação de Moradores. Em razão dos insucessos nos diálogos entre cidadãos e poder 
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público, "um grupo de moradores insatisfeitos como descaso das autoridades com seus 

problemas e, principalmente, com a Cohab, que abandonou o bairro” estavam, na época, 

“organizando um ato público de repúdio a essa situação” (GAZETA DO POVO, 03/09/1982, 

p.12). 

Sem dúvida, um dos motivos da resistência das famílias moradoras abandonarem as 

áreas “irregulares” ou as favelas, bem como as manifestações de discordância e de oposição 

ao Plano de Desfavelamento elaborado pelo IPPUC em 1976, advinha da situação de 

instabilidade e segregação presente em vários conjuntos habitacionais disponibilizados pelo 

Estado. 

A situação de espoliação urbana e imobiliária não se restringiu aos conjuntos 

habitacionais de interesse social retratados pela imprensa, mas, considerando as 

particularidades de cada caso e localidade, envolveu populações residentes em outros bairros 

e vilas, próximos ou distantes do centro, que, sem condições de pagar para usufruir dos 

melhores espaços de moradia, residiam em favelas ou em bairros totalmente desprovidos de 

infraestrutura e serviços básicos. 

O “desenvolvimento urbano” e o “progresso”, exemplificados pela concretização dos 

“espaços humanizados”, contrastava com a situação “lastimável” dos bairros pobres e das 

favelas. Através da seção jornalística Coluna do Leitor, publicada diariamente pela Gazeta do 

Povo ao longo das décadas de 1970 e 1980, usuários da cidade e moradores de áreas 

excluídas dos melhoramentos urbanos, relataram, continuamente, o descaso das 

administrações municipais e do Estado, a falta de rede de abastecimento de água, a 

inexistência de sistema de esgotos, ausência de pavimentação, de áreas de verdes e de lazer, 

bem como a precariedade dos serviços de limpeza, transporte coletivo, energia elétrica entre 

outros. (GAZETA DO POVO, 1971-1983).  

Como destaca Elda Rizzo de Oliveira (1994), a partir da história da Comunidade Santo 

Inácio de Loyola, localizada no Bairro do Boqueirão, a conquista pelo direito à moradia, 

melhoramentos e a implantação de equipamentos urbanos nas áreas mais pobres da cidade, 

como posto médico, escola, saneamento, iluminação e demais serviços públicos básicos, foi 

o resultado de intensa e continua luta social frente ao desinteresse do poder público e as 

diretrizes de um planejamento urbano voltado às áreas ocupadas pelas classes mais 

abastadas. 

A partir do final da década de 1970, a crescente mobilização das associações de bairros 

de Curitiba e a intensificação das lutas populares por melhores condições de moradia, bem 

como a gradativa abertura política, contribuíram para evidenciar as contradições da “cidade 

humanizada”. 



232 
 

As organizações populares receberam maior cobertura da imprensa, notadamente, os 

encontros entre as associações locais. Em 13 de julho de 1980 foi organizado o Primeiro 

Encontro de Bairros de Curitiba, reunindo, aproximadamente, 35 associações e entidades 

populares. Três anos mais tarde, em 20 de março de 1983, foi realizado o Segundo Encontro 

de Bairros de Curitiba, promovido pela Federação das Associações de Bairros do Paraná, 

pela União Geral dos Moradores de Bairro, Vilas e Jardins de Curitiba e Região Metropolitana 

e pelo Movimento de Associação de Bairros de Curitiba e Região Metropolitana - MAB. 

(GAZETA DO POVO, 03/09/1982, p.12). Antecedendo o evento, representantes das 

entidades prepararam uma reunião na Casa do Jornalista, ocasião onde expuseram seus 

objetivos e um relatório contendo reinvindicações de 58 vilas da capital, as quais retratavam 

a situação de precariedade urbana diversa ao discurso institucional da administração pública 

e demais órgãos de planejamento: 

 
OS PROBLEMAS 
M.R. trouxe um relatório de levantamentos feitos em 58 vilas e grupos 
organizados em Curitiba. Destes 29 vilas reivindicam água tratada, 28 vilas 
querem luz elétrica, 20 bairros necessitam de abertura de ruas e 
encaibramento, 28 precisam de esgotos, 41 necessitam creche, 24 bairros 
precisam de postos policiais, mais 30 querem posto de saúde, 15 precisam 
de áreas de lazer, 18 outras vilas necessitam telefone público, 12 pedem 
coleta de lixo, 27 precisam de transporte coletivo, 25 entidades apontaram 
necessidade de abertura de valetas, canalização de rios e limpeza, 33 
entidades apresentaram problemas em relação à posse da terra, 38 vilas 
precisam de atendimento no setor de educação e, finalmente, 12 entidades 
apontaram como principal problema a falta de emprego. 
A maioria das entidades filiadas à federação tem como problema maior a 
questão da posse da terra. (GAZETA DO POVO, 03/09/1982, p.12). 

 

Sanchez (1993, 1997 e 2010), Elda Rizzo de Oliveira (1994), Moura (1994, 2009 e 

2014), Ultramari (1994), Oliveira (2000), Firkowski (2001 e 2014), Polucha (2010) e 

Albuquerque (2007) questionam não apenas a imagem institucionalizada da “cidade modelo”, 

como ressaltam as contradições e o predomínio de interesses no desenvolvimento e na 

organização espacial. Além da infraestrutura acompanhar os interesses privados, tampouco 

priorizou-se, à época, uma efetiva integração com a Região Metropolitana; significando que 

parte expressiva da sociedade não foi beneficiada. 

As novas diretrizes urbanas promoveram uma ocupação restritiva e seletiva do espaço, 

pois a legislação, a infraestrutura e a consolidação dos projetos urbanos implicaram na 

diferenciação no que se refere aos preços da terra, alugueis e do uso dos espaços 

“humanizados”: 

 
A ocupação do espaço metropolitano deu-se seletivamente: o valor da terra 
e da moradia e o custo das melhorias urbanas reservaram para Curitiba um 
morador com melhores níveis de renda, direcionando os grupos 
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empobrecidos e os migrantes de menor poder aquisitivo para as áreas 
periféricas internas e de outros municípios. 
Para essa segregação socioespacial concorreram as intervenções 
urbanísticas e os mecanismos de controle associados ao planejamento – que 
serviram tanto para valorizar o solo quanto para conter os efeitos da 
ocupação no interior do município -, assim como a lógica do mercado 
prevalecente na aquisição da moradia. (MOURA, 2009, p. 221). 

 
Em busca de alternativas à moradia, a população pobre e destituídas de recursos 

econômicos para “comprar” o produto imobiliário (imóvel ou terreno) ou pagar o aluguel nas 

áreas “mais qualificadas”, próximas aos eixos estruturais e parques, foi estimulada a residir 

em loteamentos “irregulares”, em áreas consideradas “insalubres” ou em regiões distantes da 

capital: 

 
Desse modo, revela-se a face seletiva do planejamento urbano de Curitiba, 
que foi capaz de produzir uma cidade excludente, na medida em que, ao não 
ser planejada para o conjunto da sociedade, deixou à margem do processo 
grandes parcelas da população, as quais, ao viabilizarem por conta própria 
suas necessidades de moradia..., o fizeram em áreas consideradas 
impróprias para ocupação dentro do município de Curitiba e onde, portanto, 
não teriam que pagar o preço do planejamento, ou então ocuparam as áreas 
fronteiriças com os municípios do entorno de Curitiba, desencadeando as 
imensas ocupações dos mananciais, que na atualidade apresentam-se como 
um dos maiores desafios para o equacionamento dos problemas sócio-
ambientais metropolitanos. (FIRKOWSKI, 2001, p. 64). 

 

Além da intensificação da ocupação na Região Metropolitana, ocorreu, dentro dos 

limites da área administrativa de Curitiba, como demonstrado, o aumento das áreas e 

domicílios em ocupações “irregulares”. De acordo com os dados do IPPUC, em 1971 

predominavam 21 áreas e 2.213 domicílios e, uma década mais tarde, em 1984, as 

estimativas apontavam a existência de 66 áreas “irregulares” e 11.388 domicílios. 

Uma breve descrição sobre a situação de algumas áreas mais centrais e dos bairros 

pobres na capital paranaense, publicada na imprensa local em 1976, apontava muitas 

semelhanças entre Curitiba e demais centros urbanos do país, como Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte e, principalmente, São Paulo. Em alguns casos, não se tratava apenas de uma 

crítica à administração municipal, mas, a menção e a comparação com a capital paulista, 

evidenciava, sem dúvida, a frustração com o próprio planejamento urbano. Apesar das 

transformações já realizadas e daquelas ainda em curso, Curitiba não conseguia “resolver” 

muitos de seus “problemas” sociais e, tampouco, diferenciar-se da realidade “caótica” de São 

Paulo: 

 
É uma grande lástima que a nossa cidade de Curitiba, com tantas 
esplêndidas características que possui, não seja uma cidade modelo, bem 
próxima da perfeição em todos os sentidos! (...) 
Curitiba no fundo é cidade subdesenvolvida tanto quanto Rio, São Paulo e 
Belo Horizonte (casaca e pé no chão!). Pensa em possuir metropolitano e 
suas ruas mais centrais estão com asfalto furado, desgastado, enlameados e 
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sujos. Possui, como as outras grandes cidades brasileiras, o seu "cinturão de 
miséria" as suas favelas horríveis, as suas populações destituídas de 
educação, de condições higiênicas, e tudo o que se poderia chamar de 
humano e aceitável. (GAZETA DO POVO, 21/09/1976, p.05). 

 

A alusão à Curitiba como cidade “casaca e pé no chão”, manifesta, mesmo que de forma 

não intencional por parte do autor da matéria, um processo contraditório que acompanhava o 

planejamento urbano: modernizava-se a cidade e, simultaneamente, parte significativa da 

sociedade continuava excluída ou não se obtinha a idealizada integração social e a inserção 

de toda a população nos novos espaços “humanizados”. Integrava-se espacialmente, 

segregava-se socialmente. Apesar de contraditória, essa dinâmica não foi uma fatalidade, 

tampouco uma exclusividade de Curitiba; constituindo-se como um processo de espoliação 

urbana. De acordo com Kowarick (2000), a noção de “espoliação urbana” deve ser 

compreendida como uma produção histórica, relacionada à privação de determinados 

serviços ou infraestruturas indispensáveis à vida dos trabalhadores e dos moradores da 

cidade, inclusive, abarcando questões como acesso a terra e à moradia: 

 
...se refere, inicialmente, à ausência ou precariedade de serviços de consumo 
coletivo que, junto com o acesso a terra, se mostram socialmente necessários 
à reprodução urbana dos trabalhadores. A ideia aí contida é que não só existe 
necessidade de ter acesso à água encanada ou ruas pavimentadas, aulas de 
matemática, exames cardiológicos ou endoscópicos, mas que se trata de 
uma construção histórica que decorre das lutas sociais e, portanto, 
transcende a uma lógica que seria imanente à expansão do capitalismo. 
Nesse sentido, a espoliação urbana só pode ser entendida como produção 
histórica que, ao se alimentar de um sentimento coletivo de exclusão, produz 
uma percepção de que algo – um bem material ou cultural – está faltando e 
é socialmente necessário. Dessa forma, a noção contém a ideia de que o 
processo espoliativo resulta de uma somatória de extorsões, isto é, retirar ou 
deixar de fornecer a um grupo, categoria ou classe o que estes consideram 
como direitos seus. (KOWARICK, 2000, p.107). 

 
 

A acumulação por espoliação e a acumulação primitiva diferenciam-se com processos 

históricos, mas “se acham organicamente ligados, entrelaçados dialeticamente” (HARVEY, 

2013b, p.144). 

Marx (1996b, p. 340) destaca que a acumulação primitiva constituiu-se como ponto de 

partida para a acumulação capitalista. A transformação do dinheiro e da mercadoria em capital 

ocorreu quando defrontaram-se dois tipos de possuidores de mercadoria: os possuidores de 

dinheiro, dos meios de produção e desejosos em “valorizar a soma-valor que possuem 

mediante compra de força de trabalho”, e aqueles que, desvinculados de todos os meios de 

produção ou recursos para garantir sua subsistência, passaram a vender sua força de 

trabalho. Em essência, esse acontecimento correspondeu a um momento revolucionário onde 

ocorreu a separação entre os produtores e seus meios de produção: expropriados das terras 

de onde retiravam seu sustento e expulsos de suas habitações, as populações camponeses 
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tornaram-se, por imposição, “livres como pássaros” (ibidem, 1996, p. 341), desprovidas de 

todos os bens e recursos, possuidoras apenas de sua força de trabalho; obrigando-as, para 

garantir a própria sobrevivência, a vendê-la aos proprietários dos meios de produção. 

A conformação deste modo de produção que “libertou” os produtores (que se 

metamorfoseiam em trabalhadores), envolveu não apenas a fragmentação das relações 

baseadas na antiga organização feudal, como também a ruptura com outras formas de 

organização e tradições, como, por exemplo, os domínios exercidos pelas corporações que 

regulavam seus membros e que prescreviam limites ao trabalho, quanto aos instrumentos, 

materiais e produtos, além do tempo da jornada. O trabalhador assalariado, o proprietário de 

terra e a classe capitalista constituíram-se como resultado destes complexos 

revolucionamentos envolvendo a expropriação: 

 
O que faz época na história da acumulação primitiva são todos os 
revolucionamentos que servem de alavanca à classe capitalista em formação; 
sobretudo, porém, todos os momentos em que grandes massas humanas 
são arrancadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e 
lançadas no mercado de trabalho como proletários livres como os pássaros. 
A expropriação da base fundiária do produtor rural, do camponês, forma a 
base de todo o processo. Sua história assume coloridos diferentes nos 
diferentes países e percorre as várias fases em sequência diversa e em 
diferentes épocas históricas. (MARX, 1996b, p. 341, grifo nosso). 
 

 

A acumulação por espoliação, correspondente a acumulação moderna, por sua vez, 

depende da continuidade da situação de expropriação dos trabalhadores e das massas dos 

meios de produção e dos recursos naturais. Mas, além disso, está voltada à “extrair tributos” 

(HARVEY, 2013b, p.147) dos expropriados nas mais diversas áreas necessárias à vida, desde 

a saúde à habitação; processo que implica, muitas vezes, na destruição das relações sociais 

e econômicas anteriormente estabelecidas pela acumulação primitiva: 

 
A implicação disso é que a acumulação primitiva que abre caminho à 
reprodução expandida é bem diferente da acumulação por espoliação, que 
faz ruir e destrói um caminho já aberto. (HARVEY, 2013b, p. 135). 

 

A partir da cidade de São Paulo, Kowarick (2000) destaca o papel desempenhado pelo 

Estado no direcionamento de recursos públicos para áreas ocupadas por grupos de renda 

média e alta: 

 
Pode-se dizer, em suma, que a espoliação urbana não é apenas outra faceta 
do trabalho pauperizado. Ela decorre, convém insistir, do processo de 
acumulação do capital mas também da dinâmica das lutas e reivindicações 
em relação ao acesso à terra, habitação e bens de consumo coletivo. Dessa 
forma, a questão fundamental reside na capacidade dos vários grupos e 
camadas sociais de pressionar e obter do Estado esses elementos básicos 
para sua sobrevivência nas cidades. O papel do Estado é fundamental, não 
só pelas razões já arroladas, mas também porque o investimento que injeta 
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no tecido urbano é fator de intensa valorização diferencial da terra, 
aparecendo como ator importante no processo de especulação imobiliária e 
segregação social. 
Nesse particular, deve-se ressaltar que a principal fatia do investimento 
público tem sido, no caso de uma metrópole como São Paulo, dirigida para 
áreas onde vivem e trabalham os grupos de renda média e alta, bem como 
para maximizar a realização do capital, gerando grande parte das assim 
chamadas condições gerais necessárias para o processo de acumulação se 
reproduzir em escala ampliada. Daí decorre o que tem sido normalmente 
designado pela expressão contradições urbanas, pois os investimentos 
públicos em bens de consumo coletivo têm sido tradicionalmente realizados 
em prejuízo da grande massa dos trabalhadores. (KOWARICK, 2000, p.23). 
 
 

A espoliação urbana também pode ocorrer quando investimentos são direcionados para 

áreas carentes da cidade, desprovidas de infraestrutura e ocupada pelas camadas mais 

pobres, uma vez que acarretaram na “valorização” da área e, em seguida, influenciando nos 

preços do aluguel, imóveis ou terrenos, dificultando a permanência da população desprovida 

de condições econômicas para pagar pelo uso e pela moradia dos espaços “requalificados”: 

 
Deve-se dizer que com a chegada de melhorias urbanas em áreas antes 
desprovidas, eleva-se seu preço econômico à medida que decai seu ônus 
social. No momento em que ocorre esse processo de valorização, essas 
áreas, antes acessíveis a faixas de remuneração mais baixa, tendem a 
expulsar a maioria dos locatários, os proprietários que não puderam pagar o 
aumento de taxas e impostos, transformando-se em zonas para camadas 
mais remuneradas. (KOWARICK, 2000, p.28). 

 

A construção da cidade envolve a utilização da força de trabalho e de recursos públicos 

para promover todo um complexo de infraestrutura que é apropriada por interesses privados, 

impulsionando o desenvolvimento de empreendimentos como condomínios fechados, 

edificações luxuosas, shoppings centers, além da “capitalização” de imóveis e terrenos. Não 

obstante, tais investimentos e obras, por parte do poder público ou estadual, são comumente 

apresentados como benéficas à sociedade. A exemplo do caso de São Paulo, investimentos 

públicos para capitalizar propriedades e impulsionar a produção imobiliária de mercado em 

um bairro ou parte específica da cidade, foram apresentados à população sob pretextos de 

“melhorar” as condições de transporte ou de circulação: 

 
Na verdade é a valorização das propriedades fundiárias ou imobiliárias o 
motor que move e orienta a localização dos investimentos públicos, 
especialmente na circulação viária. Há uma simbiose entre a abertura de 
grandes vias e a criação de oportunidades para o investimento imobiliário. 
Trata-se de obras que são mais imobiliárias que viárias... já que a lógica do 
seu traçado não está apenas, e às vezes, nem principalmente, na 
necessidade de melhorar os transportes, mas na dinâmica de abrir novas 
frentes (localizações) para o mercado imobiliário de alta renda. Talvez mais 
do que a lógica da circulação baseada no veículo individual, o que orienta 
esse tipo de investimento seja a lógica da rentabilidade imobiliária. 
(MARICATO, 2012, p. 157). 
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Em Curitiba, uma das particularidades envolvendo a produção imobiliária de mercado, 

planejamento urbano e intervenção urbana estaria na elaboração e articulação da ideia de 

“humanização”, discurso e pretexto que, de acordo com Elda Rizzo de Oliveira (1994), 

contribuiria para ocultar as contradições como a pobreza e a desigualdade social: 

 
...a apropriação do espaço urbano colocou a nu as gritantes contradições 
sociais também produzidas e vivenciadas pela maioria dos habitantes de 
outras capitais brasileiras (como Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 
Paulo), processo que não deixou incólume essa linda capital. Naquelas 
capitais, a pobreza, a miséria, a expropriação aparecem explícitas, expostas 
e densas, sem o encobrimento do discurso humanizador e do 
embelezamento. (OLIVEIRA, 1994, p. 105). 

 

O mais trágico é que esse processo ostentado pelos seus promotores como 

“humanização da cidade” resultou no espaço metropolitano, espaço caracterizado pela 

exploração do trabalho, pela espoliação urbana, imobiliária e financeira, predominando a 

recusa do direito ao espaço e, por isso, excludente da massa trabalhadora e de todos aqueles 

desprovidos de condições econômicas para sustentar e pagar pelos benefícios oferecidos por 

um novo modelo de cidade. 
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CONCLUSÃO 

 

Em um curto período de tempo, pouco mais que uma década, aproximadamente, 

Curitiba passou por importantes transformações que definiram sua estrutura e paisagem 

urbana a médio e longo prazo. Estado, Prefeitura Municipal e IPPUC destinaram grandes 

esforços para a elaboração e implementação de diversos projetos relacionados ao transporte 

de massa, parques públicos, áreas verdes, áreas de lazer, embelezamento urbano, 

preservação do patrimônio histórico local, programas de saneamento, controle sobre o uso e 

ocupação do solo, fomento às atividades industriais, habitação social entre outros. Sem 

dúvidas, a realização desses planos implicou em melhorias significativas à qualidade de vida 

da população. 

Presenciava-se um notável crescimento de empreendimentos imobiliários, sendo 

Curitiba, naquele momento, descrita com "uma metrópole em grande desenvolvimento 

imobiliário” e com um “futuro bastante auspicioso” (GAZETA DO POVO, 29/03/1979, p.04). 

Considerando os relatos da própria imprensa, a partir de estudos e análises de profissionais 

do setor naquele momento, o “boom imobiliário” era impulsionado “em razão de 

melhoramentos urbanos, asfalto, iluminação, além do que, no caso específico de terrenos, o 

seu valor gira em função do Plano Diretor da Prefeitura e do IPPUC, com os seus 

condicionamentos” (GAZETA DO POVO, 24/06/1973, p.04, Caderno 3). 

Mesmo no setor imobiliário e na indústria da construção, percebe-se opiniões e 

percepções divergentes sobre as novas diretrizes do planejamento urbano. Enquanto 

algumas frações do capital depararam-se com uma situação extremamente vantajosa e 

promissora, principalmente aqueles proprietários de terrenos, imóveis ou de 

empreendimentos localizados em áreas próximas à infraestrutura ou inseridos em áreas de 

futura expansão, ou seja, que nos anos ou décadas seguintes receberiam investimentos 

públicos; outros se encontraram em uma situação menos vantajosa, seja porque prejudicados 

pelos novos parâmetros do zoneamento, seja porque a expansão prevista pelo plano diretor 

não contemplou a localização de suas propriedades ou investimentos. Isso não impede que 

aqueles não contemplados ou não diretamente beneficiados, incluindo parte do próprio setor 

imobiliário, população e outros segmentos sociais, cessem suas exigências sobre o Estado. 

Como destaca Gottdiener (2010), a produção do espaço envolve a renegociação contínua 

entre beneficiados e aqueles que suportam os custos do crescimento urbano impulsionado 

pelos interesses dominantes. Contudo, como a produção imobiliária de mercado está voltada 

à acumulação de capital e sua realização exige o monopólio do espaço e a exploração da 

força de trabalho, apenas determinadas parcelas da sociedade são beneficiadas. 
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Para as frações mais organizadas do setor imobiliário, o planejamento urbano a médio 

e longo prazo permitiu organizar e programar com antecedência sua produção, prevendo 

áreas e bairros passíveis de serem capitalizadas e, portanto, definir com maior exatidão áreas 

estratégicas para os novos empreendimentos, o tipo de imóvel, formas de investimento, 

clientela e a elaboração de valores condizentes com o referido público consumidor. 

A possibilidade de obter renda, direta ou indiretamente, ou mesmo benefícios 

relacionados à melhoria na qualidade de vida, advindas com o crescimento urbano planejado 

e com expansão da produção imobiliária de mercado, também convenceu, praticamente, 

diversos segmentos e camadas sociais. Considerando a importância da questão ideológica 

para sustentar uma produção de cidade com vistas à acumulação de capital (MOLOTCH, 

1976 e 1987; LOGAN, 1987, LEFEBVRE, 1966), o apoio manifestado publicamente ou a 

simpatia por parte da população em relação às transformações articuladas pelo Estado e 

pelos interesses imobiliários foi fundamental para legitimar as intervenções em grande escala 

realizadas em Curitiba. 

O acompanhamento dos projetos através da imprensa, desde o momento da 

anunciação e exposição dos planos e propostas à população, passando pela execução das 

obras e o momento de inauguração, evidenciou a importância de todas estas etapas para a 

legitimação de interesses relacionados à produção da cidade. Desde as obras mais comuns, 

com a arborização de um logradouro ou os serviços de manutenção de pequenas praças, até 

aquelas mais complexas, como a abertura dos eixos estruturais ou a implantação dos grandes 

parques públicos, receberam notoriedade por parte da mídia, sendo apresentados como 

integrantes de um plano global para tornar a cidade “mais humana” ou “humanizada”. Através 

da cobertura da mídia de massa se sobressaem imagens dos planos, fotografias das obras, 

pareceres técnicos, descrições e relatos pormenorizados dos projetos por parte de 

autoridades municipais e dos planejadores, sempre buscando ressaltar a “necessidade” e a 

“urgência” de intervir no espaço urbano a fim de garantir o desenvolvimento “ordenado” da 

cidade. 

Além da questão de convencimento político da sociedade, a fim de justificar os pesados 

investimentos públicos em infraestrutura para alavancar uma produção de cidade baseada no 

desenvolvimento imobiliário de mercado, os projetos e planos apresentavam, 

simultaneamente, representações e imaginários referenciando novos padrões, modos de 

habitar e vivenciar essa cidade que se tornava “humanizada”. Estes “novos” valores fazem 

referências às novas possibilidades de vivenciar a cidade, incluindo, lazer, trabalho, convívio 

e habitação, diretamente relacionados com a potencialização do espaço-mercadoria: 

 
O comprador de espaço continua a comprar valor de uso. Ele não compra 
apenas um volume (mais ou menos) habitável, conversível e comutável com 
outros e somente assinalado semiologicamente pelo discurso publicitário ou 
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pelos signos visíveis de uma certa “distinção”. O comprador também adquire 
uma distância, a que vincula sua habitação aos lugares: os centros (de 
comércio, de lazeres, de cultura, de trabalho, de decisão). Essas distâncias 
tornaram tal lugar mais ou menos desejável: mas não é exatamente essa 
“desejabilidade” (que permitiria introduzir aqui imagens psicológicas, 
“marginalismos”) que desempenha o papel mais importante. O consumo do 
espaço difere do consumo das coisas não somente pelo tamanho e pela 
quantidade, mas por características específicas. De fato, aqui o tempo entra 
em cena, embora o espaço, ao mesmo tempo programado e fragmentado, 
tenda a eliminá-lo. Compra-se um emprego do tempo, ou seja, 
simultaneamente uma economia de tempo (distância curta ou grande) e uma 
aprazibilidade. O espaço envolve o tempo. Por mais que se ignore, ele não 
se deixa reduzir. É um tempo social que é produzido e re-produzido através 
do espaço. (LEFEBVRE, 2008, p.128). 

 
 
Como destaca Marx (1996a, p.252), “a mercadoria, como valor de uso, satisfaz a uma 

necessidade particular e constitui um elemento específico da riqueza material”. Portanto, 

valores de uso são criados, reelaborados e estimulados a fim de gerarem expectativas e 

necessidades, tendo como fim impulsionar o ciclo de produção de determinada mercadoria. 

O próprio planejamento urbano, ao alterar a configuração espacial tradicional de Curitiba, 

estimulando novas frentes de expansão e crescimento urbano, definindo novos usos e 

ocupações do solo, bem como novas áreas de vivência, moradia e trabalho, por exemplo, cria 

ou reelabora novos valores e necessidades à população e aos usuários da cidade. Ao mesmo 

tempo, os novos espaços oferecidos pela produção imobiliária de mercado são apresentados 

à população sob o repertório discursivo e com representações alusivas com a cidade 

idealizada pelos órgãos de planejamento urbano. Portanto, Estado e indústria da construção 

desempenham papel importante não apenas nas transformações espaciais, mas na dimensão 

ideológica. 

O imaginário social também reforçou a condenação de práticas apostas à lógica de 

acumulação pertinente ao mercado imobiliário. Neste sentido, as favelas e os loteamentos 

classificados como “irregulares” receberam atenção pelas instituições de planejamento não 

apenas pela gravíssima problemática relacionada às precárias condições de vida da 

população ali residente, mas também porque a constituição desses espaços representava a 

livre e espontânea apropriação do espaço para a produção doméstica da casa, realizada pelas 

camadas sociais desprovidas de condições econômicas ou não disposta a pagar pelo uso do 

espaço. Portanto, representavam uma produção do habitar, do vivenciar a cidade e de usufruir 

da infraestrutura contrária à ideia do "estímulo para que comprem casas" (GAZETA DO 

POVO, 29/09/1974). 

As matérias da imprensa local e nacional, bem como os levantamentos oficiais indicam 

significativo aumento das áreas e domicílios em ocupações “irregulares” ao longo das 

décadas de 1970 e 1980, evidenciando a dificuldade de inserção das populações pobres nos 

espaços remodelados e “requalificados” pelas intervenções urbanas. Como forma de 
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solucionar a problemática, os empreendimentos destinados à habitação social, também 

ganharam ênfase na época, contudo, em relação à qualidade da habitação e de infraestrutura, 

divergiam radicalmente da situação dos empreendimentos privados impulsionados pelas 

condições gerais fornecidas pelo Estado. Considerando os casos integrantes da proposta do 

Plano de Desfavelamento, de 1976, por exemplo, ressaltam-se evidencias quanto à 

precariedade das edificações e moradias disponibilizadas, pois o referido plano salienta que 

cada unidade habitacional “é entregue em condições de habitabilidade, para que haja uma 

relocação imediata, porém sem determinados acabamentos: forro, assoalho, pintura ou até 

mesmo esquadrias” (IPPUC, 1976, p.22). 

Entre 1967 até 1984, a COHAB-CT implantou 26.862 unidades em Curitiba, 

correspondendo a 10.508 apartamentos, 13.616 casas e 2.738 lotes. (IPPUC, 2009). Parte 

considerável dos empreendimentos estavam concentrados em áreas distantes do centro e, 

em muitos casos, em bairros desprovidos de infraestrutura pública. As reclamações dos 

moradores, continuamente registradas pela imprensa, ressaltam precariedades relacionadas 

às edificações, bem como ao transporte, saneamento, energia elétrica, serviços de limpeza 

pública, pavimentação, lazer, segurança entre outros. 

Configura-se, portanto, uma realidade contraditória, caracterizada, simultaneamente, 

pelo pródigo desenvolvimento de empreendimentos imobiliários privados, maciços 

investimentos públicos em infraestrutura urbana, aumento do número de favelas e as 

precariedades das habitações das camadas mais pobres. Apesar dos esforços para expandir 

a infraestrutura, não se obtinha a plena integração de toda a população, principalmente 

daquelas camadas mais pobres. Mas essas relações não estão desprovidas de lógica, 

constituindo-se como processo de espoliação urbana integrante da dinâmica da própria 

acumulação moderna: 

 
...os “problemas urbanos” deviam ser analisados associados à “dinâmica de 
acumulação de capital”, pois é ela que gera, em última instância, a 
configuração espacial de uma cidade e os diferentes graus de inclusão-
exclusão em termos de acesso aos benefícios. Em outras palavras, o conflito 
social (de classes) espalha-se no tecido urbano gestando contínuos e 
variados processos de produção e apropriação dos espaços construídos. Sua 
expressão mais visível reside na segregação socioeconômica e espacial 
imperante nas áreas desigualmente providas de bens e serviços: constatava-
se que, ao valorizar certas áreas, as populações pobres que não podem 
pagar o assim chamado “preço do progresso”, são delas expulsas, e desta 
forma, novas zonas periféricas destituídas de benfeitorias básicas são 
constantemente produzidas, aumentando a espoliação urbana, o caos 
urbano e os custos de urbanização.  (KOWARICK, 2000, p. 99). 

 
Como a cidade é produzida dentro da lógica de acumulação de capital, a infraestrutura, 

os serviços, os equipamentos urbanos e a habitação, como mercadorias, são disponibilizadas 

mediante pagamento. Desta forma, a qualidade de vida de cada morador da cidade é balizada 
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pela sua condição econômica e não enquanto cidadão. Nessa perspectiva, a “humanização” 

de Curitiba foi idealizada dentro de uma dinâmica de mercado, onde o pagamento ou o 

endividamento é condição imperativa para garantir a vivência da metrópole. 

E quanto à situação da população que passou a usufruir plenamente dos benefícios 

implantados neste período? Esta população, seja economicamente abastada ou não, mas 

inserida na metrópole remodelada e planejada, vivenciaram uma cidade “mais humana” do 

que aqueles centros denominados como “caóticos” ou “desordenados”, a exemplo das 

metrópoles que esses planos procuravam negar? Afinal, após a realização das bem-

sucedidas remodelações urbanas, Curitiba tornara-se “mais humana” que as demais cidades 

não “planejadas”? 

Considerando a perspectiva lefebvriana, a ideia e a própria utilização do termo 

“humanização”, aplicada a um processo de transformações urbanas que impulsiona ou que é 

pensado como integrante de uma dinâmica à potencialização do espaço-mercadoria, constitui 

uma abstração. Em A Revolução Urbana, publicada em 1970, Lefebvre (2002, p.143) ressalta 

a ideologia presente no urbanismo que, “sob a aparência positiva, humanista, tecnológica” 

oculta interesses relacionados à “estratégia capitalista: o domínio do espaço, a luta contra a 

queda tendencial do lucro médio etc”. 

Mesmo que o processo de remodelação urbana tenha, efetivamente, beneficiado parte 

da população, a cidade “humana” não prevalece, pois o conceito de humanismo de Lefebvre 

(1966, 1968, 1969a, 1969b, 1991, 1999, 2002 e 2008) está relacionado ao pleno direito à 

cidade ao ser humano, portanto, incluindo todos os seus habitantes e usuários, e não apenas 

àqueles privilegiados que, mesmo constituindo-se maioria, podem desempenhar a “função de 

comprador do espaço” (LEFEBVRE, 2002, p.143). 

Para Lefebvre (1991, p.44), a discussão política sobre a cidade, isto é, a “crítica radical 

tanto das filosofias da cidade quanto do urbanismo ideológico, e isso tanto no plano teórico 

como no plano prático” constitui um dos primeiros passos em direção à mudança social e 

urbana, questionando a legitimidade do monopólio e da privatização do espaço, instituído ao 

longo da história como “natural”; além de articular uma reflexão crítica sobre os conhecimentos 

e práticas impostas como “verdadeiras”, “neutras” e “universais”, seja tanto pelo poder estatal 

como pelo próprio urbanismo; o que possibilitaria a compreensão do “fenômeno urbano”, 

evitando a reprodução de ideologias com pretensões voltadas a controlar a sociedade e 

transformar o espaço concreto do habitar em espaço abstrato. 

A prática global, elaborada como parte desta discussão e reflexão, propõe como utopia 

a organização social e econômica baseada no “humanismo do homem urbano para o qual e 

pelo qual a cidade e sua própria vida cotidiana na cidade se tornam obra, apropriação, valor 

de uso (e não valor de troca)” (LEFEBVRE, 1991, p.144). Nesse sentido, a apropriação do 
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espaço não ocorreria pela ação de um Estado, supostamente comprometido com os anseios 

da sociedade, mas a partir da “intervenção maciça dos interessados” (ibidem, 2002, p.165). 
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