
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS – SCH 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – DECISO 
CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

CARLOS DONISETE OLMO SOLANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

50 ANOS DO CENTRO POLITÉCNICO NO JARDIM DAS AMÉRICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 
2014 



 

 

CARLOS DONISETE OLMO SOLANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ANOS DO CENTRO POLITÉCNICO DA UFPR NO JARDIM DAS AMÉRICAS 
 

 

 

 

 

 
Monografia para o Curso de Ciências Sociais, da 
Universidade Federal do Paraná, como requisito 
para conclusão da Licenciatura, primeiro semestre 
de 2014. 

Orientador: Professor Doutor Ricardo Costa de 
Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 
2014 



 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A minha esposa Aparecida, 

Por sua existência, 

Por estar sempre presente em minha vida, 

Pelo companheirismo, dedicação, respeito e incentivo, 

Pela tolerância com que encarou as minhas ausências,  

Pelo espírito de sacrifício consentido durante a minha formação. 

 

Aos meus filhos Gabriel, Isac e Luana por completarem a minha vida. 

 

Agradeço a eles as vitórias que conquistei e estou conquistando! 

 

Com amor e carinho, 

Dedico-lhes este trabalho 

 

Carlos 



 

 

Agradecimentos 

A Deus, o Grande Arquiteto do Universo, por ter me dado o ânimo e a força 

necessários para enfrentar essa jornada em prol do conhecimento, permitindo-me 

aplicar os ensinamentos recebidos em benefício coletivo. 

À Universidade Federal do Paraná, através do Processo de Ocupação de 

Vagas Remanescentes – PROVAR – Aproveitamento de curso superior, pela 

oportunidade da minha participação na Licenciatura de Ciências Sociais. 

À minha família que soube compreender a minha ausência e sempre 

incentivou a continuar a luta pelos meus ideais. 

Ao Professor Dr. Ricardo Costa de Oliveira pela ajuda na construção do 

trabalho, com sua presença constante, sempre motivando, transmitindo seus 

conhecimentos com segurança, incentivando a pesquisa e criando uma amizade 

fraterna. 

Agradeço ao Corpo Docente do Departamento de Ciências Sociais – 

DECISO, os quais sempre agiram com profissionalismo e companheirismo a toda 

prova com todos os participantes do curso durante todo o tempo de convivência. 

Agradeço de forma especial aos funcionários do Departamento de Ciências 

Sociais – DECISO, que sempre estiveram à disposição para as providências de 

materiais, serviços e orientações necessárias durante o curso. 

Aos meus colegas de estudo agradeço a convivência feliz com todos, de 

tantas áreas diferentes, mas que no convívio, no bate-papo, nas reuniões que 

fizemos juntos, sempre mostraram o espírito de grupo e de colaboração nas tarefas, 

nas dúvidas, na troca de informações, e principalmente no tratamento fraterno. 

Finalmente a todos aqueles que de alguma maneira me ajudaram na 

concretização desse trabalho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Mapa 

Mario Quintana 

Olho o mapa da cidade 
Como quem examinasse 
A anatomia de um corpo... 
 
( É nem que fosse o meu corpo! )  
 
Sinto uma dor infinita 
Das ruas de Porto Alegre 
Onde jamais passarei... 
 
Há tanta esquina esquisita, 
Tanta nuança de paredes, 
Há tanta moça bonita 
Nas ruas que não andei 
( E há uma rua encantada 
Que nem em sonhos sonhei...) 
 
Quando eu for, um dia desses, 
Poeira ou folha levada 
No vento da madrugada, 
Serei um pouco do nada 
Invisível, delicioso 
 
Que faz com que o teu ar 
Pareça mais um olhar, 
Suave mistério amoroso, 
Cidade de meu andar 
( Deste já tão longo andar! ) 
 
E talvez de meu repouso... 



 

 

RESUMO 

Esta monografia faz uma reconstituição histórica da “região” do Bairro Jardim das 
Américas, através de uma passagem pela história da antiga Curitiba, do 
desenvolvimento da urbanização na região do bairro, da história da Universidade 
Federal do Paraná, e dos desdobramentos ocorridos no desenvolvimento urbano da 
capital através de seus Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano, 
principalmente do Plano Agache, culminando com a instalação do Campus Centro 
Politécnico. Além da reconstituição histórica procura-se entender as mudanças 
ocorridas desde quando a região do bairro era rural, e depois a partir da inauguração 
do Centro Politécnico em 1961, e o porquê de o bairro ser conceituado como um 
bairro diferenciado dentro do Município de Curitiba. O trabalho busca identificar qual 
é o diferencial do bairro Jardim das Américas e se isso decorre da instalação do 
Centro Politécnico da UFPR. 
 
Palavras-chave: UFPR. Centro Politécnico. Jardim das Américas. Plano diretor de 
desenvolvimento urbano. Plano Agache. Desenvolvimento urbano. 
  



 

 

ABSTRACT 

This monograph is a historical reconstruction of the region of neighborhood of 
Garden of the Americas, through a passage in the history of ancient Curitiba, the 
development of urbanization in the neighborhood region, the history of the Federal 
University of Paraná, and the consequences occurring in the urban development of 
the capital through its Master Plan for Urban Development, particularly the Agache 
plan, culminating with the installation of the Polytechnic Campus Center. Besides the 
historical reconstruction seeks to understand the changes that have occurred since 
the neighborhood when the region was rural, and then from the inauguration of the 
Polytechnic Center in 1961, and why the neighborhood be conceptualized as a 
distinct neighborhood within the city of Curitiba. The work seeks to identify what is 
the differential neighborhood Garden of the Americas and it stems from the 
Polytechnic Center UFPR installation. 
 
Keywords: UFPR. Polytechnic Center. Garden of the Americas. Master plan for 
urban development. Agache plan. Urban development.  
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INTRODUÇÃO 

Na comemoração do 1º aniversário depois do Primeiro Centenário da UFPR, 

em dezembro de 2013, o Reitor Zaki Akel Sobrinho afirmou:  

A Universidade do Paraná revelou-se repleta de êxito no Primeiro 
Centenário, alcançando os sonhos de seus fundadores, excedendo suas 
fronteiras para contribuir com o progresso do Brasil e estendendo suas 
ações para além dos limites da nação. Hoje ela tem lugar de destaque entre 
as mais importantes universidades brasileiras e no cenário de ciência 
tecnologia e inovação. (UFPR, 2013). 

Após essa comemoração é o momento adequado para analisar outro 

aniversário também importante. O aniversário do Campus Centro Politécnico da 

UFPR, no bairro Jardim das Américas, que completou seu cinquentenário de 

atividades em 2011. 

Há 50 anos a região que hoje é o bairro Jardim das Américas ainda 

conservava um aspecto quase rural. A vida nessa região transcorria num ritmo muito 

diferente do centro da capital. A casa se mesclava com a rua dando a impressão de 

ser uma extensão da própria existência.  

A casa pode ser o domínio privado da família, mas a porta principal abre 
para a rua, e aquele que desce um degrau, ou nele se senta a gozar o 
fresco nas noites bonitas, passa a tomar parte da vida do bairro [...] 
[...] toda gente sabe a vida de toda gente, e em grande pormenor [...] 
(HOGGART, [1957] 1973:71). 

Richard Hoggart retrata impecavelmente as narrativas feitas pelos antigos 

moradores da região, quando se referem à vida daquela época. 

De se imaginar que a vinda do Centro Politécnico da UFPR tenha alterado 

algumas facetas na vida dessa comunidade, do comércio, de seu entorno e 

estabelecido alguma dinâmica diferenciada nas atividades dos seus habitantes tanto 

na área social, econômica ou política. 

Partindo dessas premissas esse trabalho analisa alguns antecedentes que 

determinaram a vinda do Centro Politécnico da UFPR para essa região; a sua 

inauguração, os possíveis reflexos decorrentes dessa inauguração. Analisa ainda o 

desenvolvimento da região desde os primórdios até 1961; bem como as mudanças 

ocorridas no bairro após essa data. 
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1 A PESQUISA 

Usando de conhecimentos da Sociologia Histórica e Sociologia Rural será 

efetuada a reconstituição da história da região do bairro apontando e conectando os 

acontecimentos desde a história mais antiga da cidade de Curitiba e da UFPR, 

passando pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade – principalmente 

o Plano Agache – e culminando com a construção e inauguração do Centro 

Politécnico. Concomitantemente, usando dados de uma Sociologia Urbana, analisar 

os desdobramentos resultantes da chegada dessa instituição no bairro.   

Para analisar as mudanças ocorridas no bairro Jardim das Américas serão 

efetuadas entrevistas qualitativas com antigos moradores do bairro, buscando a 

percepção dessas pessoas em relação ao que era o bairro antigamente em 

confronto com as mudanças ocorridas, principalmente diante das novas 

características e pelas novas relações com as pessoas aqui chegadas em 

decorrência da vinda do Centro Politécnico da UFPR. 

Enfim, fazer uma análise acerca das relações, dos significados, das 

percepções e dos impactos decorrentes da vinda do Centro Politécnico da UFPR, se 

é que existiram, no desenvolvimento do Jardim das Américas, e se isso transformou 

o Jardim das Américas em um bairro diferenciado na capital paranaense. 

Hipótese 

Uma das hipóteses para essa análise é que em Curitiba existem alguns 

bairros diferenciados entre os 75 bairros que compõem a estrutura do município. 

Alguns se destacam pela gastronomia, outros pela origem étnica, outros pela 

localização de indústrias e/ou determinados tipos de comércio, e ainda alguns pela 

origem histórica de seus habitantes. Seria o Jardim das Américas um bairro 

diferenciado em virtude da presença do Centro Politécnico da UFPR? 

Outra hipótese a ser analisada é a possibilidade do surgimento de conflitos 

devido à chegada do Centro Politécnico da UFPR, uma instituição estranha às 

condições vigentes na região naquela época. A pesquisa tentará determinar quando 

o bairro deixou de ser uma área rural e quais os impactos diretos ou indiretos na 

região foram decorrentes da inauguração do Centro Politécnico da UFPR em 1961, 

onde somente em 1975, seria constituído oficialmente o bairro Jardim das Américas. 
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A busca tentará descobrir que efeitos provocou a chegada dessa instituição 

com atividades distintas da comunidade que, naquela época, poderia ser 

classificada como rural porque estava fora da área urbanizada da capital.  

A busca histórica colocará a história da cidade de Curitiba, a história da 

UFPR e o desenvolvimento de uma região rural a conversar entre si, buscando as 

tensões, conciliações e alterações, bem como seus reflexos e suas consequências 

para o bairro Jardim das Américas. 

Justificativa 

A história da UFPR foi bem retratada por Ruy Christovam Wachowicz em 

Universidade do mate: História da UFPR (WACHOWICZ, 2006), porém falta resgatar 

a história do Campus do Centro Politécnico instalado em um local distante das 

instalações originais da UFPR – Praça Santos Andrade – no centro da capital. 

Essa pesquisa é aparentemente inédita. Desconheço a existência de 

trabalho semelhante, tanto em referência à construção da história do bairro Jardim 

das Américas quanto à possível influência do Campus Centro Politécnico na região.  

No início da pesquisa as informações colhidas de órgãos públicos (Prefeitura 

Municipal, IPPUC-Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano de Curitiba, Casa da 

Memória de Curitiba, etc.) de outras instituições e dos moradores da região nos 

levariam a uma conclusão rápida e definitiva de que o bairro Jardim das Américas é 

um bairro diferenciado. Porém no decorrer das pesquisas e com a escolha de outros 

interlocutores, principalmente líderes comunitários, começou a aparecer outra faceta 

que não é vista no discurso da maioria dos consultados inicialmente. 

Por exemplo: antes de estar localizada na Rua Rodolfo Senff, nº 251, no 

bairro Jardim das Américas, a sede da 2ª Companhia do 20º Batalhão da Polícia 

Militar do Paraná era na Rua Engenheiro Rebouças que fica no limite do Jardim 

Botânico oposto ao bairro Jardim das Américas e completamente fora de sua área 

de atuação que é composta pelos bairros: Tarumã, Cristo Rei, Capão da Imbuia, 

Jardim Botânico, Cajuru, Jardim das Américas e Guabirotuba. A transferência para 

uma região central da área de atuação só ocorreu em virtude de ação da 

comunidade através do CONSEG-JA - Conselho Comunitário de Segurança do 

Jardim das Américas. 
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Essas e outras particularidades nos conduziram para um aprofundamento na 

pesquisa a fim de responder se o Jardim das Américas é realmente um bairro 

diferenciado, e quanto disso pode decorrer da presença do Centro Politécnico da 

UFPR. 

Organização deste trabalho 

O presente trabalho é composto de uma introdução seguida da parte 

primeira onde são tratados a motivação, justificativa, organização do trabalho e o 

referencial teórico. A segunda parte é compreendida pela história cronológica de 

Curitiba, da região, da UFPR e do Centro Politécnico. A terceira parte mostra as 

análises efetuadas para na sequência traçar as considerações e finalmente mostrar 

as conclusões do trabalho. No final do trabalho estão as referências bibliográficas 

que embasaram a pesquisa. 

1.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

Quando se fala em referencial teórico de Ciências Sociais para desenvolver 

uma fundamentação em uma proposta de estudos a primeira busca que todo 

estudante faz é nos clássicos da área: Durkheim, Marx e Weber.   

Partindo de Durkheim. Resumidamente, sua análise sobre as cidades 

industriais no final do século XIX e início do XX, era dirigida para observar que as 

relações sociais não estavam pautadas, como nas cidades de solidariedade 

mecânica pré-capitalistas, pela intensa imposição moral, inversamente, o 

individualismo e a diversidade de perspectivas em relação à conduta apresentavam, 

num certo sentido, perda de coesão e desarmonia, uma vez que sem consenso é 

difícil a vida em sociedade. Através dessas observações pude identificar que a 

sociedade era o fato social predominante, ficando as cidades propriamente ditas de 

fora da sua análise. 

Passando por Marx na procura de algo que pudesse auxiliar o estudo sobre 

cidades, mas pouco se encontra. Encontra mais em Engels (1989) na A situação da 

classe trabalhadora da Inglaterra, onde ele faz uma descrição sobre As grandes 

cidades, através da análise sobre a cidade de Londres. Porém essa análise é mais 
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direcionada a resgatar aspectos históricos e econômicos sem se ater ao porque – 

análise sociológica – de as coisas serem e acontecerem como ele narra.  

Em O capital, Marx (1968) vem a abordar resumidamente as condições de 

habitação e alimentação dos operários ingleses no período de 20 anos mais tarde. 

Continuando com Weber (1979 (1921)) que já mostra uma cidade mais 

específica a exemplo da definição apresentada em Conceito e categorias de cidade 

in O fenômeno Urbano organizado por Otávio Guilherme Velho, quando diz: 

Falaremos de “cidade” no sentido econômico quando a população local 
satisfaz uma parte economicamente essencial de sua demanda diária no 
mercado local e, outra parte essencial, mediante produtos que os habitantes 
da localidade e a povoação dos arredores produzem ou adquirem para 
coloca-los no mercado. Toda cidade no sentido que aqui damos a essa 
palavra é um “local de mercado”, quer dizer, conta como centro econômico 
do estabelecimento com um mercado local e no qual em virtude de uma 
especialização permanente da produção econômica, também a população 
não-urbana se abastece de produtos industriais ou de artigos de comércio 
ou de ambos e, como é natural, os habitantes da cidade trocam os produtos 
especiais de suas economias respectivas e satisfazem desse modo suas 
necessidades. É normal que a cidade, tão logo se apresenta com uma 
estrutura diferente do campo, seja por sua vez sede de um senhor, ou de 
um príncipe, e lugar de mercado, ou possua centros econômicos de ambas 
as espécies – oikos1 e mercado – e também é frequente que tenham lugar 
periodicamente na localidade do mercado regular, feiras de comerciantes 
em trânsito [...] Weber ([1921] 1979:69). 

Continuando com Weber (1979 (1921)) que classifica as cidades em: de 

consumidores, mercantil, industrial, e as cidades de negócios, a City; mas 

complementa: 

Apenas cabe dizer que as cidades representam, quase sempre, tipos mistos 
e que, portanto, não podem ser classificadas em cada caso senão tendo-se 
em conta seus componentes predominantes. 
A relação das cidades com o campo não tem sido de modo algum unívoca. 
Existiam e existem “cidades agrárias”, quer dizer, lugares que, como sedes 
do intercâmbio de mercado e de típicas indústrias urbanas, se distanciam 
muito do tipo médio de aldeia, porém nelas um amplo setor de seus 
habitantes cobre suas necessidades com economia própria e até produzem 
para o mercado [...] Weber ([1921] 1979:73-74). 
[...] O tipo de relação da cidade, suporte da indústria ou do comércio, como 
o campo, fornecedor dos meios de subsistência, constitui parte de um 
complexo de fenômenos que se denominou de “economia urbana” e que se 
opôs. Como uma determinada “etapa da economia”, à “economia 
autárquica”, por um lado, e à economia nacional, por outro (ou a uma 
diversidade de outras etapas que se constituíram de forma semelhante). 
Weber ([1921] 1979:74-75). 

                                            
1  Oikos é uma palavra grega e significa casa, o universo habitado. 
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Saindo desses três clássicos, outro pesquisador contemporâneo de 

Durkheim e Weber, que também pesquisou as relações existentes entre sociedade e 

as cidades foi Georg Simmel2. 

Para Simmel, diferentemente de Durkheim, a sociologia não deveria estudar 

globalidades, mas sim determinadas dimensões ou aspetos dos fenômenos 

passíveis de serem encontrados nos diferentes contextos humanos. Dessa maneira, 

Simmel considera a sociedade como um produto das interações entre os indivíduos, 

não ficando delimitada a um determinado território ou localidade, e sim 

apresentando fronteiras e limites difusos e extremamente transitórios. Enfim, para 

Simmel, uma sociedade toma forma a partir do momento em que os atores sociais 

criam relações de interdependência ou estabelecem contatos e interações sociais de 

reciprocidade. 

Simmel foi considerado um ensaísta. Um texto que mostra o seu trabalho é 

“As grandes cidades e a vida do espírito” 3  em tradução do texto original: “Die 

Großstädte und das Geistesleben” de Leopoldo Waizbort; que se diferencia da 

tradução do texto traduzido do original inglês “The Metropolis and Mental Life” (A 

metrópole e a vida mental) porque gera uma expectativa diferente na interpretação 

para português. 

Considerando a importância de Simmel no estudo sobre as cidades, 

transcrevo a introdução de sua conferência4: 

Os problemas mais profundos da vida moderna brotam da pretensão do 
indivíduo de preservar a autonomia e a peculiaridade de sua existência 
frente às superioridades da sociedade, da herança histórica, da cultura 
exterior e da técnica da vida — a última reconfiguração da luta com a 
natureza que o homem primitivo levou a cabo em favor de sua existência 
corporal. Se o século XVIII pode clamar pela libertação de todos os vínculos 
que resultaram historicamente no estado e na religião, na moral e na 

                                            
2  Professor alemão nasceu na cosmopolita Berlim de 1858 e veio a falecer em 1918. Professor 

universitário admirado pelos seus alunos, sempre teve dificuldade em encontrar um lugar no 
seio da rígida academia do seu tempo. Simmel preocupou-se em descobrir os padrões de 
interação que subjazem às formações sociais mais latas (num registo a que hoje chamaríamos 
"microssociologia"). A tarefa da sociologia seria não a de estudar globalidades, mas sim 
determinadas dimensões ou aspetos dos fenômenos que, nas suas formas particulares, são 
passíveis de ser encontrados nos diferentes contextos humanos. (INFOPEDIA, 2014). 

3  Texto original: “Die Großstädte und das Geistesleben”. In: SIMMEL, Georg. Gesamtausgabe. 
Frankfurt: M. Suhrkamp. 1995. vol. 7. pp. 116-131. Tradução de Leopoldo Waizbort. 

4  As grandes cidades e a vida do espírito (Die Grossstädte und das Geistesleben) — também 
conhecido como “A metrópole e a vida mental” — é o texto de uma conferência proferida por 
Georg Simmel por ocasião da Exposição das Cidades, ocorrida em Dresden, Alemanha, no 
inverno de 1902-03. 
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economia, para que com isso a natureza originalmente boa, e que é a 
mesma em todos os homens, pudesse se desenvolver sem empecilhos; se 
o século XIX reivindicou, ao lado da mera liberdade, a particularidade 
humana e de suas realizações, dadas pela divisão do trabalho, que torna o 
singular incomparável e o mais indispensável possível, mas com isso o 
atrela mais estreitamente à complementação por todos os outros; se 
Nietzsche vê a condição para o pleno desenvolvimento dos indivíduos na 
luta mais brutal dos singulares, ou o socialismo, precisamente na 
manutenção do nível mais baixo de toda concorrência — em tudo isto atua 
o mesmo motivo fundamental: a resistência do sujeito a ser nivelado e 
consumido em um mecanismo técnico-social. Onde os produtos da vida 
especificamente moderna são indagados acerca de sua interioridade; onde 
por assim dizer o corpo da cultura é indagado acerca de sua alma — como 
me parece ser atualmente o caso no que diz respeito às nossas grandes 
cidades —, a resposta precisa ser buscada na equalização promovida por 
tais formações entre os conteúdos individuais e supra-individuais da vida, 
nas adaptações da personalidade, mediante as quais ela se conforma com 
as potências que lhe são exteriores (SIMMEL, 2005). 

Na Escola de Chicago Robert Ezra Park é considerado o principal autor que 

se preocupou em sistematizar um corpo de reflexões já em 1916, através da 

publicação no Jornal Americano de Sociologia com seu artigo intitulado “A Cidade: 

sugestões para investigação do comportamento humano no meio urbano”. 

Posteriormente, esse texto será tomado como o roteiro indicativo dos estudos da 

Sociologia Urbana, na perspectiva da Escola de Chicago. 

Sua proposta nesse texto objetiva definir um ponto de vista sobre a cidade e 

a indicar um programa para o estudo da vida urbana, destacando sua organização 

física, suas ocupações e sua cultura. Lá encontramos a seguinte passagem:  

[...] a cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes e tradições e 
dos sentimentos e atitudes organizados, inerentes a esses costumes e 
transmitidos por essa tradição. Em outras palavras, a cidade não é 
meramente um mecanismo físico e uma construção artificial. Está, envolvida 
nos processos vitais das pessoas que a compõem; É um produto da 
natureza, e particularmente da natureza humana. (PARK, 1979:26) 

Para Park, a cidade pode ser analisada em uma dimensão geográfica, de 

ecologia humana, ou ainda de um ponto de vista econômico, mas o que a torna 

objeto de uma análise sociológica é o fato de ser o habitat do homem civilizado, ou 

seja, uma área cultural. 

O autor é um dos primeiros a fazer uma crítica às concepções econômica, 

ecológica e arquitetônica, porque entende a cidade como além de um mero artefato. 

Diz ele:  
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Mas essas coisas, em si mesmas são utilidades, dispositivos adventícios 
que somente se tornam parte da cidade viva quando, e enquanto, se 
interligam através do uso e do costume, como uma ferramenta na mão do 
homem, com as forças vitais residentes nos indivíduos e na comunidade. 
Finalmente, a cidade é o habitat natural do homem civilizado. (PARK, 
1979:27) 

Seu trabalho está organizado em quatro eixos: a planta da cidade e a 

organização local; a organização industrial e a ordem moral; as relações 

secundárias e o controle social, e o temperamento e o meio urbano. Essa 

organização de Park servirá para fundamentar a análise deste trabalho, 

principalmente no aspecto dos planos de desenvolvimentos urbanos de Curitiba. 

Outro membro da Escola de Chicago, Louis Wirth, apresenta uma definição, 

para fins sociológico, de cidade: “[...] uma cidade pode ser definida como um núcleo 

relativamente grande, denso e permanente, de indivíduos socialmente 

heterogêneos.” WIRTH ([1938] 1979:96). 

Sobre cidade e vida rural Wirth também coloca:  

[...] podemos esperar que os fatores predominantes da cena urbano-social 
variem de acordo com o tamanho, a densidade e diferenças no tipo 
funcional das cidades. Além do mais, podemos inferir que a vida rural levará 
a marca do urbanismo, à medida que sofre a influência das cidades através 
de contato e comunicação. WIRTH ([1938] 1979:95). 

Outro aspecto interessante sobre cidade que aparece em Wirth: “Onde quer 

que estejam concentradas as grandes quantidades de indivíduos de constituições 

diferentes, entra também o processo de despersonalização.” WIRTH ([1938] 

1979:105). 

Esse aspecto sobre o crescimento das cidades também vai aparecer em 

Paul-Henry Chombart de Lauwe quando menciona: “Os homens se encontram, 

então, ‘isolados na multidão’, sem poderem, na verdade, compreender os outros 

profundamente e, sobretudo, se fazer compreender por eles” (RIESMAN, 1950, apud 

CHOMBART DE LAUWE, 1979:121). 

Para analisar os fatos modificadores da região rural onde hoje está o bairro 

Jardim das Américas, convém destacar duas citações de Maria Isaura Pereira de 

Queiroz. A primeira quando ela tenta definir “sociedade urbana”:  

[...] “sociedade urbana”, é aquela em que, devido ao desenvolvimento cada 
vez maior da tecnologia, a cidade se liberou do meio rural no que toca à 
produção em geral e se tornou produtora por excelência, reorganizando o 
trabalho agrário através das máquinas, impondo ao meio rural seu gênero 



19 

 

 

de vida e sua estratificação social de base econômica; a cidade pode então 
crescer demograficamente de maneira por assim dizer ilimitada, pois seu 
abastecimento depende antes de mais nada do desenvolvimento 
tecnológico. (Queiroz, 1973:48). 

A segunda citação é a parte da conclusão do artigo “Do rural e do urbano no 

Brasil” quando ela salienta a direta interligação entre meio rural e meio urbano: 

A interligação entre meio rural e meio urbano, que no início deste artigo 
como posição metodológica, veio recebendo sucessivas confirmações à 
medida que examinávamos diversos problemas e que descrevíamos 
suscintamente casos concretos. A tentativa de verificar quais processos 
independentes existiram no meio rural mostrou quão limitados eles são e 
que, por outro lado, não se desligam da “sociedade urbana” moderna; mais 
ainda, embora processos aparentemente independentes, são processos 
também criadores de cidades. (QUEIROZ, 1973:64). 

A busca teórico prática se pautará em eixos: primeiro a história de Curitiba, 

segundo a história da UFPR, fazendo um cruzamento através do Plano Agache que 

desencadeou a construção do Centro Politécnico; sem perder de vista a história da 

região do Uberaba que foi a região que originou os atuais bairros do Uberaba, 

Guabirotuba e Jardim das Américas. 

O conteúdo da História de Curitiba (BARZ et al, 1997) será o ponto de 

partida para a montagem da estrutura cronológica do histórico de Curitiba, 

complementado por outras obras a exemplo de Atlas Histórico do Paraná 

(CARDOSO & WESTPHALEN, 1986); O Silêncio dos Vencedores (OLIVEIRA, 2001); 

História do Paraná (WACHOWICZ, 1968); Uberaba, Jardim das Américas e 

Guabirotuba - Presentes do Passado (FENIANOS, 2001); e Atlas Geográfico do 

Município de Curitiba (FANINI (PDE-SEED), 2008). 

Para a história da UFPR o ponto inicial será Universidade do mate: História 

da UFPR, (WACHOWICZ, 2006), complementado por outros trabalhos como A 

expansão na Universidade Federal do Paraná e na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, antes e depois da implantação do REUNI, (RAVAZOLI, 2011). 

O elo principal entre a cidade de Curitiba, a UFPR e o bairro Jardim das 

Américas é o Plano Agache, que a dissertação de Bráulio Carollo Alfred Agache em 

Curitiba e sua visão de Urbanismo (CAROLLO, 2002), mostra com detalhes. 

A reconstituição histórica da região do Jardim das Américas é feita através 

de entrevistas com moradores, auxiliada por alguns documentos exibidos por eles e 

que muito contribuíram na sua montagem. 
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Nessa parte serão utilizados os conhecimentos transmitidos, principalmente 

pela Escola de Chicago através de Alain Coulon (1995:82) quando mostra que “as 

pesquisas desenvolvidas em Chicago caracterizaram-se por sua preferência pelo 

conhecimento prático e direto.”. 

Conforme Coulon: 

Evidentemente, uma tal concepção da pesquisa viria a induzir técnicas 
particulares de pesquisa de campo, agrupadas sob o título de sociologia 
qualitativa. Por um lado, seriam utilizados documentos pessoais, tais como 
autobiografias, a correspondência particular, os diários e os relatos feitos 
pelos próprios indivíduos de que tratava a pesquisa; por outro lado, o 
trabalho de campo, que os pesquisadores de Chicago chamavam também 
de estudo de caso, baseado em diversas técnicas como a observação, a 
entrevista, o testemunho ou, ainda, o que foi chamado de observação 
participativa [...] (COULON, 1995:82). 

Nesse particular de buscar o conhecimento prático e direto é conveniente 

destacar a obra de Ecléa Bosi (2004) Memória e Sociedade: Lembrança de velhos, 

que muito facilitou as entrevistas realizadas com os moradores da região. 

Para Bosi “A recriação do passado feita por pessoas simples, testemunhas 

vivas da história, é diferente da versão oficial que se lê nos livros. Os velhos contam 

a história vivida e sofrida por eles.” (BOSI, 2004). 

Outro apoio importante é o Manual de pesquisa social nas zonas urbanas, 

publicado pela UNESCO (HAUSER, 1978) principalmente a parte sobre Pesquisa de 

campo e estudo de caso de P. H. Chombart de Lauwe onde ele diz: 

O estudo sociológico da cidade deve levar em conta observações feitas, de 
um lado sobre grupos locais menores, como o povoado, de outro, sobre as 
aglomerações com as quais as cidades cada vez mais se envolvem, e 
mesmo regiões às quais estão fatalmente ligadas. [...] 
Os estudos de bairros ou de setores urbanos tiveram um grande sucesso 
em diversos países. Podemos citar, por exemplo, nos Estados Unidos o 
trabalho de Whyte5, Street corner society, ou de Zorbaugh6, The Gold Goast 
and the slum. Nós mesmos fizemos diversas pesquisas sobre bairros de 
Paris. [...]  
A observação desses grupos pode ser uma observação direta praticada 
quando o sociólogo se envolve, mais ou menos ativamente, com a vida dos 
homens que os compõem. (LAUWE, 1978:46-47). 

A parte seguinte será a recomposição histórico cronológica.  

                                            
5  WHYTE, W. F. Street corner society: the social structure of an Italian slum. Chicago: Chicago 

University Press, 2ª ed., 1955, 366 p. 
6  ZORBAUGH. The Gold Coast and the slum. Chicago: Chicago University Press, XV + 287 p. 
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2 BUSCANDO A HISTÓRIA 

Através desta reconstituição histórica cronológica é mostrada a origem de 

Curitiba, da região do Jardim das Américas, bem como os antecedentes e a 

inauguração do Centro Politécnico da UFPR, e os fatos posteriores a 1961. 

2.1 ANTES DA CHEGADA DOS IMIGRANTES 

Originalmente as terras que hoje pertencem ao estado do Paraná eram 

habitadas pelos ameríndios carijós, do grupo tupi e pelos kaingang do grupo jê, 

conforme mostrado no mapa 1. 

MAPA 1: GRUPOS INDÍGENAS DO BRASIL NO SÉCULO XVI 
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As primeiras informações sobre o Paraná e Curitiba são relatadas por Jayme 

Antonio Cardoso e Cecília Maria Westphalen no Atlas Histórico do Paraná desta 

maneira: 

O cronista Viera dos Santos refere que Gabriel de Lara, capitão de 
infantaria, já se encontrava presente com seus homens, no litoral de 
Paranaguá, em 1640, com vistas à necessidade da sua defesa. Há 
evidência documental de que Eleodoro Ébano, mais conhecido como Ébano 
Pereira, esteve em Curitiba. Em carta dirigida ao Governador Antonio 
Galvão, em 12 de junho de 1651, Ébano Pereira declara textualmente que 
“nos campos de Curitiba, sertão desta baía, (se) descobriram outros ribeiros 
de ouro de lavagem, onde já estive em visita destas Capitanias por ordem 
do Governador Salvador Correia de Sá e Benevides de que lhe levei 
amostras”. Portanto em 1639. (CARDOSO e WESTPHALEN, 1986:34). 

Depois de 1639, vemos informações de 1646: 

Ao tempo que, com os ataques dos bandeirantes, esboroava-se a Província 
Jesuítica do Guairá e, pois, a presença espanhola no ocidente do Paraná, 
intensifica-se a penetração dos vicentinos no litoral de Paranaguá e nos 
campos de Curitiba, em procura de ouro. Tanto assim que, por ordem do 
Governador do Rio de Janeiro, Duarte Correia Vasqueannes, era levantado, 
a 6 de janeiro de 1646, o pelourinho de Paranaguá. (CARDOSO e 
WESTPHALEN, 1986:36). 

2.2 CAMINHO DO ARRAIAL 

Esses primeiros aventureiros partiram em busca de ouro e outros materiais 

preciosos existentes no interior do Brasil e por consequente avançando para o 

interior do Paraná. 

Os faiscadores de ouro estabelecidos no chamado Arraial Grande, no atual 

município de São José dos Pinhais, abriram o caminho que acabou levando o nome 

de Caminho do Arraial, que depois foi estendido até a Lapa. 

Dos três caminhos existentes (Arraial, Itupava e Graciosa) para o litoral, era 

o que apresentava os maiores inconvenientes. Atravessava a escarpa em lugares 

muito estreitos e perigosos. Na descida da escarpa, passava pelas margens de dois 

ribeirões, os quais impediam totalmente o trânsito por ocasião das chuvas, por sinal 

muito frequentes. Servia este caminho aos moradores de São José dos Pinhais 

conforme mapa 2, na próxima página. 
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MAPA 2: CAMINHOS PARA O LITORAL 

 
FONTE: (WACHOWICZ, 1968:69) 

No litoral, o caminho terminava no local denominado Porto do Rio do Pinto. 

Apesar do seu estado pouco satisfatório, prestou esse caminho inestimáveis 

serviços às vilas de São José (dos Pinhais) e do Príncipe7.  

É a perpetuação deste caminho que marca a história da região do Uberaba, 

origem dos bairros Guabirotuba, Jardim das Américas e do próprio Uberaba, porque 

esse é o traçado onde se localiza atualmente a Avenida Senador Salgado Filho. 

2.3 MINAS DE OURO 

Em 1648 Ébano Pereira recebe a Carta Patente das minas de Paranaguá e 

Curitiba, cujas localizações são mostradas no mapa 3: 
                                            

7  Em 1806 Lapa era conhecida como Vila Nova do Príncipe. Em 7 de março de 1872 a Vila Nova 
do Príncipe, desmembrada da Vila Rio Negro, foi elevado à categoria de cidade com a 
denominação de Lapa. 
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O registro do ouro efetuado por Gabriel de Lara, certamente, motivou a 
Carta Patente de 10 de setembro de 1648, passada pelo governador Duarte 
Correia Vasqueannes em favor de Eleodoro Ébano, encarregado da 
averiguação e descobrimento da mina onde haviam sido colhidas pedras de 
que tiraram algumas oitavas de ouro. Todos os poderes, em tudo que fosse 
concernente à descoberta, administração e entabolamento das minas, eram 
outorgados a Ébano Pereira, que, segundo o Governador possuía grande 
experiência e prática porque nelas havia estado primeiramente. 
Vasqueannes atestava, assim, a presença anterior de Ébano Pereira nas 
minas de Paranaguá e Curitiba. (CARDOSO e WESTPHALEN, 1986:36). 

MAPA 3: MINAS DE EXPLORAÇÃO DE OURO EM CURITIBA E LITORAL EM 1648. 

 
FONTE: (CARDOSO e WESTPHALEN, 1986:37). 

Desde antes de 1661, o ouro atraiu mais moradores que ficaram dispersos 

pelos pinhais, campos ou à beira dos rios, formando os primeiros aglomerados de 

moradores na região. Em decorrência disso em 1668 foi erguido o primeiro 

pelourinho de Curitiba: 

Em 1668, o Capitão-mor de Paranaguá (Gabriel de Lara), subindo a Serra 
do Mar, tomou posse em nome das autoridades portuguesas, da nova 
povoação, mandando erguer o pelourinho. Este foi levantado em terras 
povoadas por Mateus Martins Leme que, como Baltazar Carrasco dos Reis, 
anteriormente a 1661, já habitava Curitiba. (CARDOSO e WESTPHALEN, 
1986:38).  
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Eduardo Emílio Fenianos, na “Coleção Bairros de Curitiba” volume 26 – 

Uberaba, Jardim das Américas e Guabirotuba – Presentes do passado – informa 

que: 

Nessa época ainda não se tem notícias de desbravadores nos bairros 
Uberaba, Guabirotuba e Jardim das Américas. Chamava atenção na região 
a mata densa e exuberante que margeava o Rio Belém. Quanto aos 
desbravadores, os primeiros registros de ocupação do Guabirotuba e do 
Uberaba são do século 18. Já o Jardim das Américas, uma região que se 
desenvolveu depois, as informações são do século 20. (FENIANOS, 
2001:17). 

Porém o IPPUC em Histórico dos Bairros de Curitiba (atualizado) onde conta 

a história do bairro Cajuru, mostra a seguinte narrativa: 

Em meados do séc. XVII (1681) já existiam registros de um sítio chamado 
“Cahajuru” e que tinha seu acesso através do antigo caminho do Itupava. O 
Cajuru, palavra de origem indígena, (Ka’ ájuru) que significa “boca da mata“, 
era uma grande área que abrangia na época, os atuais bairros Tarumã, 
Capão da Imbuia, Cristo Rei, Jardim das Américas, e parte do Uberaba. 
(IPPUC, 2014). 

Provavelmente esse sítio Cahajuru em outra época foi a propriedade do 

Comendador Antonio Martins Franco, grande proprietário e capitalista, comerciante, 

nascido em 1825, na Vila Nova Famalição – Portugal, vindo para o Brasil em 1842, e 

depois de seu filho Evaristo Martins Franco (Major), que viveu de rendas de suas 

propriedades. “É capitalista e grande proprietário de terras no Cajuru e Santa 

Barbara [...]” Genealogia Paranaense IV, pg. 341. 

Embora levantado o primeiro pelourinho em 1668, somente 25 anos depois, 

em 29 de março de 1693, a pedido dos próprios moradores, foi fundada oficialmente 

a Vila de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais. Nessa ocasião, já 

passavam de 90 homens os moradores da Vila. (CARDOSO e WESTPHALEN, 

1986:40). 

No início do século XVIII o ouro deixa de ser a busca principal de riqueza no 

Paraná e a povoação existente em Paranaguá e Curitiba começa a buscar outras 

formas para a sua sobrevivência. É nessa época que se introduzem as “primeiras 

cabeças de gado, vindas do litoral, nos campos de Curitiba” (CARDOSO e 

WESTPHALEN, 1986:42). Nessa época também começa a expansão da população 

para os Campos Gerais. 
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Um fato marcante ocorre em 1711: “Por escritura de venda e quitação, de 11 

de setembro de 1711, o Marquês de Cascais vendeu a sua Capitania de Paranaguá 

à Coroa portuguesa [...] (que) passa a integrar a Capitania de São Paulo, como sua 

2ª Comarca”. (CARDOSO e WESTPHALEN, 1986:42). 

Também conforme CARDOSO e WESTPHALEN (1986:44) “Em 1720 esteve 

em correição na vila de Curitiba, o Ouvidor Geral Rafael Pires Pardinho. Essa 

povoação, segundo ele, tivera princípio 80 anos antes [...]”. 

Em 1736 a região do Guabirotuba tinha sua paisagem típica formada por 

campos e matas de araucária. “[...] as notícias faziam referência ao bairro de 

Guabirotuba como uma imensa propriedade particular pertencente a D. Ignácio 

Lopes, padre vigário da matriz de Curitiba.” (FENIANOS, 2001:18). 

“O censo realizado em 1772 registrou a presença de 7.627 moradores na 

Comarca de Paranaguá, sendo 2.936 homens, 2.979 mulheres, além de 1.712 

escravos. A vila de Paranaguá era a mais populosa da Comarca, com 3.193 

moradores, seguida de Curitiba, com 1.939 moradores.” (CARDOSO e 

WESTPHALEN, 1986:48). 

Em 12 de março de 1812, por Alvará, a sede da Comarca de Paranaguá é 

transferida para a Vila de Curitiba. 

2.4 SAINT-HILAIRE E A VIAGEM A CURITIBA E SANTA CATARINA 

Em 1820 passou pela região de Curitiba Auguste de Saint-Hilaire, que fez 

uma narrativa completa sobre o que observou e que consta no livro “Viagem a 

Curitiba e Santa Catarina” parte transcrita a seguir: 
Curitiba foi construída numa das partes mais baixas de uma vasta planície 
ondulada que, como já disse, apresenta uma agradável alternativa de matas 
e campos e é limitada do sul ao nordeste pela Serra de Paranaguá. 
A cidade tem uma forma quase circular e se compõe de duzentas e vinte 
casas (1820), pequenas e cobertas de telhas, quase todas de um só 
pavimento, sendo, porém, um grande número delas feitas de pedra. Todas 
as casas como ocorrem em Minas e Goiás, possuem o seu quintal, mas não 
são bananeiras, mamoeiros ou cafeeiros que se veem ali, e sim macieiras, 
pessegueiros e outras árvores frutíferas europeias. 
As ruas são largas e bastante regulares, algumas totalmente pavimentadas, 
outras calçadas apenas diante das casas. A praça pública é quadrada, 
muito ampla e coberta por um relvado. 
As igrejas são em número de três, todas feitas de pedra. A que mais se 
destaca é a igreja paroquial, dedicada a Nossa Senhora da Luz, ela fica 
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situada na praça, perto de um de seus ângulos, e sua localização 
assimétrica prejudica a harmonia do conjunto. A igreja não tem torre nem 
sino. A capela-mor e os dois altares laterais são bastante bonitos e 
enfeitados, a nave fica num plano elevado e tem cerca de 30 passos de 
comprimento, mas não tem abóbada, nem forro, e é inteiramente nua. 
Há em Curitiba duas fontes de pedra sem nenhum ornamento. Abaixo da 
cidade passam dois córregos, cujas águas são usadas pelos seus 
habitantes, um deles, que tem uma ponte feita de tábuas, corta a estrada de 
Castro. Existem também nos arredores da cidade algumas nascentes de 
água muito boa, que são de bastante utilidade para os seus habitantes. 
Além das três igrejas que mencionei, vê-se a uma centena de passos de 
Curitiba uma capelinha construída no alto de um outeiro que domina não só 
a cidade como uma parte da planície, e de onde se descortina uma bela 
vista. 
Curitiba mostra-se tão deserta, no meio da semana, quanto à maioria das 
cidades do interior do Brasil. Ali, como em inúmeros outros lugares, quase 
todos os seus habitantes são agricultores que só vêm à cidade nos 
domingos e dias santos, trazidos pelo dever de assistir à missa. 
Em Curitiba e nos seus arredores é muito pequeno o número de pessoas 
abastadas. Eu vi o interior das principais casas da cidade, e posso afirmar 
que nas outras cabeças de comarcas ou mesmo de termos não havia 
nenhuma casa pertencente às pessoas importantes do lugar que fossem tão 
modestas assim. As paredes eram simplesmente caiadas e o mobiliário das 
pequenas salas onde eram recebidas as visitas se compunha apenas de 
uma mesa e alguns bancos. (SAINT-HILAIRE, (1851) 1978:71) 

2.5 A PRIMEIRA IMAGEM DE CURITIBA 

Em 1827 uma aquarela sobre papel de Jean-Baptiste DeBret mostra o mais 

antigo registro iconográfico da cidade. O panorama teria sido tomado da antiga 

Igreja do Rosário dos Pretos, onde um trabalhador negro desbasta uma laje durante 

uma reforma do templo. A Igreja Matriz (ao centro) e a Igreja da Ordem ainda não 

possuíam torres, conforme mostrado na imagem 1, na próxima página. 

“Por volta de 1840 começam a aparecer registros de compra e transferência 

de terrenos” (IPPUC, 2014), na região do Cajuru e Santa Barbara, onde hoje é o 

Jardim das Américas. 

NEGRÃO (1926-1950), referindo a Antonio Martins Franco, “grande 

proprietário e capitalista, comerciante [...]” que viveu na região nessa época, e 

depois a seu filho Evaristo Martins Franco quando ratifica a informação: “É 

capitalista e grande proprietário de terras no Cajuru e Santa Barbara [...]” em 

Genealogia Paranaense IV, página 341, confirma as informações do IPPUC. 

A vila teria, na época, cerca de 5.000 habitantes. 
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IMAGEM 1: PAISAGEM DE CURITIBA DE 1827 

 
FONTE: Aquarela sobre papel de Jean-Baptiste DeBret. Disponível em: <http://www.curitiba-
parana.net/fotos/curitiba-debret.jpg>. Acesso em: 23/02/2013. 

2.6 EMANCIPAÇÃO DA PROVÍNCIA 

Em 29 de abril de 1843, o deputado Carneiro de Campos apresentou projeto 

para criação da Província do Paraná.  

A luta parlamentar durou 10 anos. O projeto foi aprovado em 20 de agosto 

de 1853 e no dia 29 do mesmo mês foi sancionado pelo Imperador D. Pedro 2º e se 

converteu na Lei nº 704. 

CARDOSO e WESTPHALEN (1986:56) narram a criação da Província: 

Após marchas e contramarchas, finalmente foi criada a Província do Paraná, 
sendo instalada pelo seu primeiro Presidente, Zacarias de Goes e 
Vasconcelos, a 19 de dezembro de 1853. O primeiro ato da Assembleia 
Legislativa Provincial, em 15 de julho de 1854, foi confirmar a cidade de 
Curitiba como Capital da província. 

Zacarias organizou o governo provincial e promoveu as eleições para os 

cargos de senador, um deputado à Assembleia Geral e vinte deputados à 

Assembleia Legislativa, instalando-se essa Casa em 15 de julho de 1854. 
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A imagem 2 mostra um mapa de Curitiba de 1857 com destaque para a área 

urbana. 

IMAGEM 2: PLANTA DE CURITIBA 1857 

 
FONTE: Casa da Memória. Disponível em: 
<http://www.casadamemoria.org.br/acervo/POPUPS/mapas_plantas/acervo_mapas_plantas_006.jpg> 

Na eleição de 1853 já existiam moradores na região do Uberaba que era um 

dos 27 quarteirões de Curitiba. “Atualmente os quarteirões corresponderiam aos 

bairros de Curitiba. Em 1853, os bairros Uberaba e Guabirotuba pertenciam ao 

Quarteirão Uberaba.” (FENIANOS, 2001:18). 
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Curitiba era uma vila nessa época, conforme mostra a foto 1. 

FOTO 1: CURITIBA 1855 

 
FONTE: <http://www.curitibaantiga.com.br/wp-content/uploads/2013/12/Corytiba-em-18551.jpg> 
Acesso em: 30/04/2014. 

Que continuava a crescer conforme mostram as fotos 2 e 3, a seguir: 

FOTO 2: RUA 15 DE NOVEMBRO EM 1868. 

 
FONTE: Revista Illustração Paranaense. Curityba: anno III, n. 4, abr. 1929. Disponível em: 
<http://asvirtudesdobemmorar.files.wordpress.com/2012/11/rua-15-de-novembro_18681.jpg?w=300>. 
Acesso em: 22/03/2014. 
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FOTO 3: CURITIBA 1873. 

 
FONTE: Centenário da Emancipação Política do Paraná. Curitiba: Câmara de Expansão do Paraná, 
1953. Disponível em: <http://asvirtudesdobemmorar.files.wordpress.com/2012/11/vista-de-
curitiba_1873.jpg>. Acesso em: 22/03/2014.  

Nessa época a região do Jardim das Américas permanecia pouco habitada. 

2.7 O MATADOURO MUNICIPAL E OS BONDES EM CURITIBA 

Nessa cronologia, daqui em diante, será dada preferência à região do 

Uberaba, Guabirotuba, Jardim das Américas e algumas passagens do Cajuru.  

“Por volta de 1853, a imprensa de Curitiba já registrava a insatisfação da 

população, inconformada com os abates de gado que ocorriam nos açougues de 

dentro da cidade.” (MILAN, 2012). 

A dificuldade era grande porque “‘Era uma época em que não havia como 

congelar a carne, então era preciso matar o gado e, em seguida, vender os pedaços. 

Caso contrário, ela apodrecia’, explica o arquiteto Humberto Mezzadri, professor da 

Universidade Federal do Paraná.” (MILAN, 2012). 

Com o crescimento da cidade e do rebanho bovino, consequentemente o 

aumento do consumo de carne se tornou necessário a construção de um matadouro 

fora da cidade. 

O açougue que existia ficava no centro, na atual Rua Saldanha Marinho, 

próximo da Catedral. “O açougue de Júlio Garmatter, que funcionava atrás da 

funerária de luxo, também tinha alguns produtos processados, como presunto. ‘Ele 

tinha uma chácara com criação de suínos onde hoje é o Bosque do Alemão e uma 
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outra de criação de gado perto da atual cruz do Pilarzinho. A carne abatida nesses 

locais chegava a Curitiba via carroça, em caixões com gelo’, explica Humberto 

Mezzadri.” (MILAN, 2012). 

“Mas a distância até o centro não conseguiu impedir que abatedouros 

clandestinos continuassem existindo.” (ANTONELLI, 2013). 

Eduardo Fenianos (2001:19) assim descreve a obra: 

O matadouro foi construído durante os anos de 1898 e 1899, sob a 
responsabilidade de Joaquim José Belarmino de Bitencourt. A obra foi 
entregue à Câmara Municipal no dia 29 de agosto e o prédio, inaugurado 
em 2 de setembro de 1899. De todos os cantos da cidade, fazendeiros 
traziam seus rebanhos e boiadas para serem abatidos e, posteriormente, 
vendidas nos açougues da cidade. Com o grande movimento, o lado sul do 
bairro Guabirotuba desenvolveu-se. Funcionários do matadouro começaram 
a adquirir lotes para construir suas casas próximo ao local de trabalho. 
(FENIANOS, 2001, p. 19). 

 A foto 4 mostra o prédio do Matadouro Municipal na época da inauguração. 

FOTO 4: MATADOURO MUNICIPAL 1899. 

 
Fonte: (FENIANOS, 2001:19). 

A região escolhida para a construção do novo matadouro ficava no 

Guabirotuba, por sua proximidade com a cidade e o Rio Belém. Também pela 

vastidão de campos e facilidade no transporte, por existir a Estrada do Arraial, então 

denominada Estrada de São José dos Pinhais, hoje Avenida Senador Salgado Filho.  
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Uma das benfeitorias que a região irá receber nessa época é o bonde. O 

bonde começou em Curitiba em 1883, indo até o Batel. Em 1890 foi até o Seminário. 

Os bondes elétricos substituíram os tracionados por mulas em janeiro de 1913. Em 

1923 as linhas de tráfego de bondes atingem 29,432 km de extensão: a) Linha 1: 

Praça Tiradentes ao Matadouro Municipal com 5,190 km; b) Linha 2: Rua Dr. Muricy 

ao Portão com 6,725 km; c) Linha 3: Asilo até Rua América com 3,700 km; e) Linha 

4: Rua Buenos Ayres ao Juvevê com 5,425 km.  

O material rodante é constituído de 26 carros motores, 16 carros reboque 

para passageiro e 3 carros motores com 12 reboques para diversas cargas8. 

Transitaram pela cidade até 1952, quando o serviço foi desativado. 

O mapa 4, na próxima página, mostra o traçado das linhas de bonde na 

cidade de Curitiba, aparecendo a linha que vai até o Guabirotuba para atender o 

Matadouro Municipal. 

“No momento em que estourou a Revolução de 30, em outubro, e Getúlio 

Vargas assumiu o ‘governo provisório’ do país por 15 anos, o interventor no Paraná 

passou a ser Manuel Ribas. Ele ocupou o Matadouro Modelo9 até a reativação e 

readequação do espaço no Guabirotuba.” (ANTONELLI, 2013). 

“Em novembro de 1964, a morte de um morador que fugia de um boi causou 

comoção entre os moradores e provocou o fechamento do Matadouro Municipal. Era 

o fim do intenso trânsito de bois na região.” (FENIANOS, 2001:26). 
  

                                            
8  Mensagem dirigida a Câmara Municipal pelo Prefeito João Moreira Garces, na 1ª legislatura 15 

de abril de 1920. Curytiba: Tip.d’A Republica, 1920, p. 34. 
9  “O prefeito municipal, Eurides Cunha, decidiu agir. Em 1928, abriu concorrência pública para a 

construção de um matadouro modelo em Curitiba. Já em junho daquele ano, Adherbal Fontes 
Cardoso e o engenheiro Afonso Moreira deram início ao empreendimento que prometia 
revolucionar o abate e distribuição de carnes na cidade. O objetivo do novo espaço era ser o 
contraponto do que existia até então. O do Guabirotuba não possuía infraestrutura e nem 
condições de higiene adequadas.” (ANTONELLI, 2013). 
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MAPA 4: TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CURITIBA NA ÉPOCA DO BONDE. 

 
FONTE: http://www.tramz.com/br/ct/ctm.html. Acesso em: 23/02/2013. 



35 

 

 

2.8 O DESENVOLVIMENTO URBANO DA CAPITAL E A UFPR SURGINDO 

Acompanhando a história pelo portal da UFPR, Linha do tempo, notamos 

que em 1892 houve uma primeira tentativa de criação de uma universidade no 

Paraná: 

Uma tentativa precursora de estabelecer uma universidade no Paraná já 
ocorrera em 1892, liderada pelo advogado, historiador e jornalista Francisco 
da Rocha Pombo. Nascido em Morretes em 1857 e falecido no Rio de 
Janeiro em 1933, esse notável intelectual paranaense foi membro da 
Academia Brasileira de Letras. Apesar de ter obtido a concessão do 
Governo do Paraná (Lei nº 63 de 10/12/1892), quando Curitiba contava com 
apenas vinte mil habitantes, a ideia não pôde ser concretizada. (UFPR, 
2014). 

A fundação da Universidade do Paraná se concretiza em 19 de dezembro de 

1912: 

Victor Ferreira do Amaral e Silva, que era médico, deputado e diretor de 
Instrução Pública do Estado, liderou a criação efetiva da Universidade, sob 
o lema Scientia et Labor – Ciência e Trabalho. (UFPR, 2014). 

Lançada a pedra fundamental do edifício central em 30 de agosto de 1913: 

Em terreno doado pela prefeitura – atualmente a Praça Santos Andrade – 
Victor Ferreira do Amaral e Silva iniciou a construção do Prédio Central da 
Universidade do Paraná. (UFPR, 2014). 

Nessa época as regiões do Capanema e Guabirotuba, ainda são áreas 

rurais, existindo apenas o Cajuru. 

De se notar no mapa 5 onde aparece o bairro do Cajuru a existência da 

Estrada de Ferro. A expansão da ocupação urbana na região teve início a partir de 

1930, com a construção das oficinas da Rede Ferroviária Curitiba-Paranaguá e a 

implantação da Vila Oficinas, destinada à moradia de seus funcionários no entorno 

da Rede, nome de determinada região do bairro – Vila Oficinas – que prevalece até 

os dias atuais. 

“A vida era simples e pacata. As poucas casas eram feitas de troncos e 

tinham o chão batido (de barro). A maioria dos moradores cozinhava em um fogão 

improvisado no chão e comia segurando o prato no colo.” (FENIANOS, 2001:20). 
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MAPA 5: PLANTA DE CURITIBA DE 1914. 

 
FONTE: LAMBERT, Egydio. O Guia Paranaense. Anno 1, n. 1. Curitiba, 1917; Leis Municipais n.os 
117/1903, 177/1906 e 341/1912; e Acto Estadual n.° 4/1909. Disponível em: 
<http://asvirtudesdobemmorar.files.wordpress.com/2012/11/1914_infraestrutura_color.jpg>, Acesso 
em: 23/02/2013. 

“As terras da região de Jardim das Américas, Guabirotuba e Uberaba eram 

quase totalmente propriedades de duas famílias: os Franco e os Oliveira. Com o 

passar do tempo vieram outras famílias como os Mehl e os Zibarth.” (FENIANOS, 

2001:20). 

Nessa área do Guabirotuba ficava o Prado de Corridas, também chamado 

de Prado do Guabirotuba. No futuro também seriam erguidos nessa área o Colégio 

Medianeira em 1955 – para meninos – e a Escola Esperança em 1962 – para 

meninas – complementando o Colégio Medianeira. 

“O território do Uberaba permanece quase o mesmo. Merece observação o 

traçado do Rio Belém que, na época permanecia com seu curso natural.” 

(FENIANOS, 2001:21). 
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Observando o mapa 6 constatamos que o Uberaba estava loteado como 

área rural; e a região do Jardim das Américas ainda estava sem divisões, 

aparecendo dois nomes para a região: Alegrete e Santa Bárbara. 

MAPA 6: PLANTA DE CURITIBA 1915 

 
FONTE: CASA DA MEMÓRIA. Disponível em: 
<http://www.casadamemoria.org.br/acervo/POPUPS/mapas_plantas/acervo_mapas_plantas_007.htm
>. Acesso em: 23/02/2013. 
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Até hoje o nome Santa Bárbara ainda é preservado representando uma 

região do bairro, existindo inclusive uma linha de ônibus que utiliza esse nome. Já o 

nome Alegrete desapareceu da região. 

Nas décadas de 1920/30 “O som das boiadas, do bater da roda das carroças 

e dos bondes vermelhos que vinham buscar carne do Matadouro Municipal era a 

música urbana na região de Guabirotuba e Uberaba.” (FENIANOS, 2001:21). 

Os domingos eram reservados para ir para a “cidade”, visitar os amigos, 

brincar na rua ou fazer piquenique no alto da região onde se localiza a Praça Abílio 

de Abreu, e de lá assistir as corridas do Prado do Guabirotuba. (FENIANOS, 

2001:21). 

Em grande parte do Jardim das Américas ainda prevalecia a natureza. 

2.9 PLANO AGACHE 

Em 1943 aconteceria em Curitiba um fato que mudaria completamente o 

futuro do bairro Jardim das Américas – o Plano Agache. 

IMAGEM 3: PLANO AGACHE 1943 

 
FONTE: <http://www.lolocornelsen.com.br/portal%20lolo/agache_esquema.jpg> 
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Observamos na imagem 3, da página anterior, o esquema do Plano Agache 

a provável localização da Cidade Universitária no item 11 da legenda, que seria 

onde se localiza hoje o bairro Cajuru. 

Dennison de Oliveira (2000:71) diz que: 

A capital paranaense também começou a se envolver com o planejamento 
urbano por meio da ação de Alfred Agache. Contratado por uma empresa 
de São Paulo, a qual havia sido escolhida pela prefeitura de Curitiba para 
elaborar um plano diretor para a cidade, coube a Agache propor em 1942 o 
primeiro plano para Curitiba. 
Esse plano foi um típico representante do urbanismo da escola modernista, 
o qual conheceu na Carta de Atenas (1933) a mais acabada expressão dos 
seus princípios. (Oliveira 2000:71) 

O Plano Agache foi objeto de pesquisa de Bráulio Carollo, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, no Programa de Pós Graduação em Arquitetura 

PROPAR, em convênio PROPAR/PUCPR, na sua dissertação de Mestrado “Alfred 

Agache em Curitiba e sua visão de Urbanismo”, em 2002, que em seu resumo 

apresenta: 

Entre 1940 e 1943, na procura de uma imagem condizente com sua 
condição de Capital de Estado e tentando acompanhar as grandes 
transformações urbanas que ocorriam na época, Curitiba contrata o 
arquiteto e urbanista francês Donat-Alfred Agache (1875-1959), que recém 
executara o Plano do Rio de Janeiro (1927), para elaborar o Plano de 
Urbanização para Curitiba. Fato que acaba se tornando o primeiro grande 
impacto urbano-arquitetônico na sociedade paranaense do século XX. A 
presente dissertação contextualiza essa proposta urbanística, a partir da 
formação profissional de Agache na Europa, sua participação na Sociedade 
Francesa de Urbanistas, o modo didático de fazer urbanismo, sua 
experiência no Rio de Janeiro e demais trabalhos no Brasil. Além de um 
simples Plano de Urbanização para Curitiba, Agache demonstra técnica e 
habilidade em enfrentar problemas e hábitos sociais, características que 
impõem sua ampla visão de cidade. O processo desencadeado por Agache 
em 1943, comparado com a realidade urbana anterior, revoluciona a relação 
entre o homem e seu meio na forma de ver e fazer arquitetura urbana, 
acontecimento que deixa um legado cultural paradigmático, com inúmeros 
desdobramentos, fundamental para o urbanismo da Cidade de Curitiba. 
(CAROLLO, 2002:3) 

Voltando a Dennison de Oliveira para apresentar a síntese do que o Plano 

Agache pretendia ser: 

Pensava-se a cidade como um conjunto arquitetônico que deveria atender a 
um certo número de funções essenciais, como trabalho, habitação e 
circulação. Caberia ao urbanista dividir a cidade em áreas ou regiões 
funcionais, nas quais esses espaços se especializariam em alguma das 
funções citadas. Em seguida, deveria ser pensada a ligação entre esses 
setores, estabelecendo traçados para a implantação de vias expressas. 
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O transporte privilegiado nessa concepção era, obviamente, o motorizado, 
com uma discreta mas inequívoca preferência pelo automóvel individual. 
Finalmente restaria desenhar o tipo de prédio adequado ao desempenho de 
cada uma das zonas funcionais. (24) 10 (Oliveira 2000:72). 
 

Continua Dennison de Oliveira sobre o Plano Agache: 

 

Dessa forma, Agache dividiu a cidade em zonas funcionais: um centro 
comercial (o centro tradicional), um centro administrativo (o Centro Cívico), 
uma cidade universitária (o Centro Politécnico), um setor militar (onde 
hoje se localizam a base aérea do Bacacheri e varias outras instalações do 
exército), um Centro Industrial (Capanema e Rebouças) e um Centro de 
Abastecimento (onde hoje é o Mercado Municipal, construído na década de 
50). Em seguida, idealizou um conjunto de vias de circulação, como vários 
círculos sucessivos que se propagavam a partir do centro. Finalmente, 
desenhou uma série de modelos de prédios públicos (o Centro Cívico) e 
privados (as galerias térreas em alguns edifícios na Rua XV de Novembro), 
a serem construídos em suas respectivas zonas funcionais. (25) 11 (Oliveira 
2000:72, destaque meu). 

A conclusão de Dennison de Oliveira sobre desenvolvimento do Plano 

Agache: 

As obras propostas por Agache só foram implantadas muito parcialmente. 
Assim, o plano começou a ficar obsoleto rapidamente, fosse em função dos 
seus parâmetros excessivamente rígidos, fosse em função do rápido e 
imprevisível crescimento da cidade. A situação foi evoluindo até recolocar 
de forma incontornável a questão de se orientar o crescimento da cidade. 
(Oliveira 2000:72). 

O IPPUC na História dos bairros de Curitiba diz: “Na época do Plano Agache 

foram registrados vários projetos para aprovação de loteamentos de glebas, durante 

as décadas de 1940 e 1950”, referindo-se ao Cajuru e entorno.  

Pela imagem 4, próxima página, do Plano Agache sobre o mapa atual de 

Curitiba nota-se que a construção do Centro Politécnico da Universidade Federal do 

Paraná provocou um deslocamento da Cidade Universitária do lugar original do item 

11, conforme a legenda da imagem 3, (Bairro Cajuru) para o lugar do item 12 

(Cemitério Municipal) ficando assim localizado no bairro Jardim das Américas. 
  

                                            
10  CORBUSIER. O urbanista rei In: CHOAY, F. O urbanismo: Utopias e realidades: São Paulo: 

Perspectiva, 1979. pp. 183-196. 
11  PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, Boletim n. 1: o Plano Agache. v. 1, 1943. 
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IMAGEM 4: PLANO AGACHE HOJE 

 
FONTE: <http://www.lolocornelsen.com.br/portal%20lolo/agache_hoje.jpg> 
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2.10 UFPR - GESTÃO FLÁVIO SUPLICY DE LACERDA (1949 A 1964)12 

A Universidade sofreu uma completa restauração, que foi concluída em 1946.  

 “A Universidade crescia a um ritmo constante. Em 1947 o número de seus 

alunos atinge 3.033 universitários.” (WACHOWICZ, 2006:146). 

Em 1948, a Universidade do Paraná possuía apenas uma parte pequena e 

envelhecida do seu Edifício Central, na Praça Santos Andrade. 

Fatos antecedentes ao Reitor Suplicy: 

A Universidade do Paraná havia planejado construir o que denominou-se na 
oportunidade de Cidade Universitária 13  – hoje Centro Politécnico – e o 
Hospital das Clínicas. No início de 1948, veio a Curitiba o Ministro da 
Educação e Saúde, Clemente Mariani. Seu objetivo era dar início às 
providências para construção do Centro Politécnico e lançar a pedra 
fundamental do Hospital das Clínicas. 
Esse trabalho junto ao governo federal foi iniciado pelo reitor João Ribeiro 
de Macedo Filho. Havia assumido a Reitoria com o afastamento a 6 de julho 
de 1948 de Vítor Ferreira do Amaral. Este após a restauração ocupava 
simbolicamente a Reitoria, como sinal de gratidão e respeito da 
Universidade. Agora, por força dos novos estatutos, foi obrigado a 
aposentar-se. (WACHOWICZ, 2006:146-147). 

Em 1948, Flávio Suplicy de Lacerda assumiu a vice-reitoria da Universidade 

do Paraná (UP). Em virtude do falecimento do Professor Macedo Filho, em 04 de 

agosto de 1949, assumiu a reitoria. Quando iniciou uma batalha pela sua 

federalização, mobilizando as lideranças do Estado. “Transformou-se esse reitor no 

arauto da campanha pró-federalização. Com esse objetivo teria feito 42 viagens para 

o Rio de Janeiro.” (WACHOWICZ, 2006:148). 

 Finalmente em 04 de dezembro de 1950, através da Lei n.º 1254, a 

universidade foi declarada federalizada, passando a chamar-se Universidade 

Federal do Paraná - UFP, uma instituição pública e gratuita. 

“A vinculação de Flávio de Lacerda ao PSD, portanto ao governador do 

Paraná e ao Presidente da República, é um aspecto fundamental para compreender 

o processo de federalização da Universidade do Paraná.” (CAMPOS, 2012:93). 

                                            
12  Informações condensadas a partir da página da UFPR <www.ufpr.br> e da WIKIPÉDIA 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A1vio_Suplicy_de_Lacerda> 
13  Vide Plano Agache em 2.9. 
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Iniciava-se novo período na história da UFPR. Com sua federalização, a 

instituição passou por uma fase de expansão e “representou de forma imediata um 

aumento significativo de recursos financeiros para a universidade.” (CAMPOS, 

2012:93). A ampliação e reforma do Edifício Central (Praça Santos Andrade), a 

construção do Hospital de Clínicas (1953), do Complexo da Reitoria e Faculdades 

de Economia e de Filosofia (1958) e do Centro Politécnico (1961) representando a 

consolidação da universidade. 

“Tais iniciativas garantiram ao reitor Suplicy prestígio no mundo acadêmico e, 

principalmente, no mundo social curitibano, pois o espaço de atuação da 

universidade ganhou uma dimensão ampliada.” (CAMPOS, 2012:93). 

IMAGEM 5: FLÁVIO SUPLICY DE LACERDA 

 
FONTE: <http://www.ufpr.br/portalufpr/wp-content/uploads/2012/05/flavio_suplicy_de_lacerda.jpg> 

Flávio Suplicy de Lacerda filho de Alice Maria Virmond Suplicy e Manoel 

José Corrêa de Lacerda, nasceu em 04 de outubro de 1903, na Lapa. Névio de 

Campos (2012:75) assim se refere à família dele: 

A família de Flávio Lacerda era proprietária de terras e de escravos. Seu 
bisavô (Frederico Virmond) e seu avô (Jean F. Suplicy) tinham fazendas na 
Lapa. Na região desse município existia a Colônia Virmond, o que indica o 
grau de influência de sua família na história da cidade. (CAMPOS, 2012:75). 

O Professor WACHOWICZ (2006:147) assim se refere ao Reitor Flávio 

Suplicy de Lacerda: 
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Este era um homem que, por suas atitudes, havia produzido uma grande 
celeuma em Curitiba, no transcorrer da Segunda Guerra Mundial. Após a 
invasão da Polônia pelos nazistas em 1939, organizou-se no Paraná um 
comitê pró-vítimas da guerra da Polônia. A chefia foi entregue a Vítor 
Ferreira do Amaral. Os nomes mais representativos da Universidade foram 
colocados como integrantes do mesmo. Ocorre, porém que Flávio Suplicy 
de Lacerda, em carta enviada à imprensa da época, fez questão absoluta 
de retirar seu nome como membro do referido comitê. Entre outras coisas 
afirmava o missivista: 
Se o povo polaco foi sacrificado (como o chinês está sendo sem a nossa 
preocupação), lamentamos e ajudamos, mas não invoquemos a caridade 
pública em seu favor, estraçalhando o tacão ferrado do ódio ao povo 
alemão, que também é vítima. 
Eu sou neutro, e serei neutro até o Brasil, pelos seus interesses, pela sua 
honra, dizer onde é a minha trincheira, e nesse momento não haverá inglês, 
nem alemão, nem polaco e nem francês, haverá a minha Pátria de um lado, 
e os que forem considerados inimigos do outro14. (WACHOWICZ, 2006:147). 

Outro relato do Professor WACHOWICZ (2006:147) sobre o Reitor Flávio 

Suplicy de Lacerda é este: 

Em 1942, quando o transcorrer do conflito bélico estava no auge, o Brasil 
decidiu-se em apoiar os aliados, contra as potências do eixo. Na 
oportunidade as Faculdades Superiores do Paraná enviaram telegramas ao 
Presidente da República em apoio à decisão tomada pelo governo brasileiro. 
Na reunião da Congregação da Faculdade de Engenharia, da qual Flávio 
Suplicy de Lacerda era membro, tentou o mesmo por todos os meios 
impedir que a Faculdade despachasse o telegrama de apoio. 
(WACHOWICZ, 2006:148). 

O telegrama não foi despachado na ocasião, mas outro foi despachado 

alguns dias após, “apesar do posicionamento político ideológico do Professor 

Suplicy.” (WACHOWICZ, 2006:148). 

Além de reitor da UFPR Flávio Suplicy de Lacerda foi ministro da Educação 

no governo Castelo Branco, de 15 de abril de 1964 a 8 de março de 1965, e de 22 

de abril de 1965 a 10 de janeiro de 1966. Durante sua gestão no MEC, estabeleceu 

um acordo de cooperação com a United States Agency for International 

Development (USAID), que visava transformar o ensino brasileiro num projeto 

tecnocrático. Esse acordo foi conhecido como acordo MEC-Usaid. 

Com esse acordo, as universidades seriam as maiores afetadas. Redutos de 

manifestações estudantis de diversas matizes da esquerda brasileira, as 

universidades eram vistas pelo comando da ditadura militar como focos de 

"subversão ao regime". O acordo MEC-Usaid serviria para transformar o ensino 

                                            
14  Diário da Tarde, Curitiba, 17 out. 1939. 
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superior brasileiro não mais numa formação crítica do cidadão na sociedade, mas 

tão somente em cursos de formação profissional e técnica. Nessa mesma época, 

surgiram os primeiros rumores de privatização das universidades federais e 

estaduais, que, tal qual todo o projeto previsto no acordo MEC/Usaid, revoltou os 

estudantes. 

Por causa dessa situação, o movimento estudantil brasileiro entrou na sua 

fase mais conhecida, com uma série de revoltas realizadas entre 1966 e 1968, ano 

de seu auge. 

Para concluir as referências sobre Suplicy temos certeza que podemos 

reafirmar: 

A trajetória do reitor Flávio Suplicy de Lacerda constitui uma parte 
significativa da história da Universidade do Paraná. Juntamente com Vitor 
Ferreira do Amaral são nomes que estão profundamente associados à 
memória e à história da UFPR. 
Vitor Ferreira do Amaral pelas lutas que coordenou no processo de 
restauração da Universidade do Paraná. Suplicy pela singular permanência 
na reitoria por duas décadas, assim como pela coordenação da 
federalização e expansão da instituição universitária. (CAMPOS, 2012:96). 
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3 A URBANIZAÇÃO NA REGIÃO JARDIM DAS AMÉRICAS 

Conforme relato de Pedro Pitarch Forcadell15 (informação verbal) por volta 

do ano 1948 a região era despovoada e integrava a fazenda do Coronel Evaristo 

Martins Franco, do qual Carlos e Evaristo, seus netos, vide foto 5, tornaram-se 

herdeiros da área do Jardim das Américas. 

A partir das informações de Forcadell, buscando em Negrão – Genealogia 

paranaense, Vol. IV, Título Alvares de Araujo, com auxílio de outras fontes pude 

montar a seguinte estrutura genealógica em ordem sequencial, partindo de: 

 Gabriel Alvares de Araujo, nascido em Ponte de Lima, Viana do Castelo, 

Portugal e falecido em 24 de dezembro de 1726 em São José dos 

Pinhais. 

 Esposa: Catharina Martins de Souto (1694 (Curitiba) - 1764) 

 Sebastião Alves de Araujo, nascido em Curitiba em 20 de Novembro de 

1725. Falecido em 1796. 

 Esposa: 1ª Ignácia Martins Diniz 

   2ª Quitéria da Silva Pinheiro 

 Antonio Alves de Araujo, que exerceu o mando no executivo paranaense 

como vice-presidente durante dois mandatos, de 26 de maio de 1883 até 

3 de setembro de 1885 e, mais tarde, cumpriu um segundo mandato 

durante 24 de agosto de 1885 até 18 de setembro de 1885, ocupou 

também o cargo de deputado estadual durante algumas legislaturas 

(1856-1857, 1866-1867, 1868-1869, 1880-1881, 1882-1883) 16 

 Esposa: Francisca Clara de Chagas 

 Evaristo Alves de Araujo, casado em 03 de maio de 1821. 

 Esposa:  Maria do Rosário Guimarães (1822 – 1863) 

 Maria Angela Alves de Araujo, casada em 04/11/1848. 

                                            
15  Antigo morador do bairro e líder comunitário. 
16  FERREIRA, João Carlos Vicente. O Paraná e seus municípios. 3. ed. Paraná: Editora Memória 

Brasileira, 1999, apud Goulart, 2005. 
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 Marido: Comendador Antonio Martins Franco, grande proprietário 

e capitalista, comerciante, nascido em 1825, na Vila Nova Famalição – Portugal, 

vindo para o Brasil em 1842. Presidente da Caixa Econômica e Monte Socorro em 

1879. Filho de João Martins e Maria Gonçalves Franco. 

 Evaristo Martins Franco (Major), vive de rendas de suas propriedades. “É 

capitalista e grande proprietário de terras no Cajuru e Santa Barbara [...]” 

Genealogia Paranaense IV, pg. 341. 

 Esposa: Maria Josephina de Souza Franco 

 Esther Franco da Costa, casada em 08/12/1906. 

 Marido: Lysímaco Ferreira da Costa, nasceu em 1º de 

dezembro de 1883, em Curitiba e faleceu em 24 de julho de 1941 em 

sua cidade natal; filho de Antonio Ferreira da Costa Filho e Francisca 

Ribeiro da Costa, neto do professor português Antônio Ferreira da 

Costa, (alcunhado como “Professor Costa Velho”). Professor que, em 

1918, cria e dirigi a Escola Superior Agronômica do Paraná, em 1923 

organiza o plano de reforma da Escola Normal do Paraná, em 1925 

comanda a Inspetoria Geral de Ensino do Paraná e posteriormente, em 

1928, a Secretaria da Fazenda. 

  2ª esposa: Maria Angela Franco (irmã da 1ª esposa) 

Filhos de Lysímaco e Esther: 

 Esther, 

 Zoé, 

 Antônio Franco Ferreira da Costa, desembargador e presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

 Evaristo Franco Ferreira da Costa, médico. 

 Laura, 

 Lysímaco Franco Ferreira da Costa, engenheiro. 

 Carlos Franco Ferreira da Costa, médico, que juntamente com Evaristo 

fundou o Hospital e Maternidade São Carlos, netos do Major Evaristo 

Martins Franco. 

 Maria José, 

 Alberto Franco Ferreira da Costa, engenheiro. 

 Maria Josefina, 
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 Plínio Franco Ferreira da Costa, engenheiro civil, deputado federal em 

1962, vice-governador do Paraná, junto com Paulo Pimentel, entre 

31.01.1966 a 15.03.1971, desembargador e presidente do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná. 

Optei por seguir o ramo genealógico de Esther Franco da Costa, por ser a 

herdeira do proprietário das terras objeto do presente estudo, onde se localiza o 

Jardim das Américas.  

Para minha surpresa, durante as pesquisas sobre os nomes fornecidos por 

Forcadell, deparei-me com artigo de Ricardo Costa de Oliveira (2009) Redes de 

Nepotismo como processo de produção e reprodução de desigualdades que mostra 

como as ramificações familiares podem se entrelaçar através dos poderes 

constituídos e formar uma rede familiar aonde o patrimônio social e econômico vai 

sendo transmitido através das gerações constituindo um verdadeiro “capital 

hereditário”. 

FOTO 5: DR. CARLOS E DR. EVARISTO FRANCO FERREIRA DA COSTA 

 
FONTE: 
<http://2.bp.blogspot.com/_bV5v3gJ38wc/TQpGNQh0fRI/AAAAAAAAAeo/i4s2BqpWwV8/s1600/inser
01.jpg> 
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Diz Oliveira a respeito da rede da família Ferreira da Costa: 

[...] Um exemplo de uma rede de nepotismo média era a família Ferreira da 
Costa, no Paraná, nas décadas de 1950, 1960. Uma rede de nepotismo 
apresenta componentes no poder executivo, judiciário e legislativo, muitas 
vezes de maneira sincronizada, operando ao mesmo tempo em funções de 
complementação. “O desembargador Antonio Ferreira da Costa iniciou sua 
carreira na magistratura em 6 de agosto de 1940, quando foi nomeado juiz 
de direito substituto na comarca de Morretes. Como desembargador 
exerceu por muitas vezes as funções de corregedor geral da justiça, bem 
como foi presidente deste tribunal. Era filho de Lysimaco Ferreira da Costa 
e de Ester Franco da Costa. 
Era natural de Curitiba, nascido em 24 de agosto de 1909, faleceu em 
Curitiba no dia 13 de setembro de 1968, trabalhando em pleno expediente 
nas dependências deste tribunal. Foi casado com Maria Macedo da Costa, 
de cujo casamento nasceram os filhos Antonio Franco Ferreira da Costa 
Filho (este foi deputado estadual e Prefeito de Guaratuba), Agostinho 
Macedo Francisco Costa e Vera Maria Macedo Costa. O seu neto Antonio 
Franco Ferreira da Costa Neto é juiz de direito nesta capital, honrando com 
brilhantismo as tradições familiares. O desembargador Antonio Franco 
Ferreira da Costa, era irmão de Plínio Franco Ferreira da Costa, que foi 
secretario estadual (Secretário da Fazenda) e forte candidato ao governo do 
estado, pelo antigo P.S.D. (Partido Social Democrático). Também era seu 
irmão o não menos ilustre Alberto Franco Ferreira da Costa, que foi 
deputado federal.” OLIVEIRA (2009). 

Antes dos Ferreira da Costa já apareceu na história do Paraná os Alves de 

Araujo, ascendentes de Maria Angela Alves de Araujo, conforme relata Mônica 

Helena Harrich Silva Goulart (2005), no artigo O coronelismo e a transição 

republicana no Paraná, apresentado no IX Simpósio Internacional Processo 

Civilizador - Tecnologia e Civilização, realizado em Ponta Grossa (PR) de 24 a 26 de 

novembro de 2005: 

A exemplo de tal contexto, tomaremos para análise a família Araújo, cujos 
membros tiveram uma participação significativa na política paranaense 
durante o Império e, progressivamente, foram perdendo espaço no 
comando direto do Estado, passando seus membros a participarem da 
política de forma cada vez mais restrita. Ou seja, verificamos que a 
participação desta família, ao longo da Primeira República, fora marcada 
por submissões em relação ao executivo estadual, resultando cada vez 
mais num mando local limitado aos desígnios do estado. 
Ao longo do Império a família Araújo teve uma expressão política e 
econômica significativa. Dois irmãos ocuparam a Presidência da Província 
paranaense: Manoel Alves de Araújo e Antonio Alves de Araújo. O primeiro 
foi Ministro da Agricultura e Vice-Presidente durante dois meses de 1865 
(de 5 de maio de 1865 até 18 de agosto de 1865), foi ainda deputado 
estadual durante o Império (1864-1865, 1868-1869, 1880-1881, 1884-1885, 
1886-1887, 1888-1889) e também deputado federal (e 1878 até 1889). Já 
Antonio Alves de Araújo que exerceu o mando no executivo paranaense 
como vice-presidente durante dois mandatos, de 26 de maio de 1883 até 3 
de setembro de 1885 e, mais tarde, cumpriu um segundo mandato durante 
24 de agosto de 1885 até 18 de setembro de 1885, ocupou também o cargo 
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de deputado estadual durante algumas legislaturas (1856-1857, 1866-1867, 
1868-1869, 1880-1881, 1882-1883). (FERREIRA, 1999, p. 114, 116) 17 
A vida financeira da família sempre esteve ligada à erva-mate. Em 1881 
Antonio Alves de Araújo era um de seus exportadores, pois em 1852 a 
família era proprietária do engenho Herdeiros de Evaristo Alves de Araújo, 
bem como em 1886, era um dos donos dos 15 engenhos que se 
encontravam em Curitiba, mas, no entanto, em 1906, não encontramos 
menção à família Araújo como proprietária de nenhum dos 32 engenhos do 
Estado do Paraná; o que revela também uma diminuição da expressão 
econômica dos Araújo, uma vez que a erva-mate era o melhor negócio de 
atividade econômica da época. (DICIONÁRIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO 
DO PARANÁ, 1991, p. 133-136) 18 
Com a Proclamação da República estes nomes não irão aparecer mais no 
executivo estadual, nem mesmo no Senado e, tampouco, no Congresso 
Federal, ficando seu mando restrito somente aos limites estaduais, na 
ocupação do Congresso Estadual e prefeituras municipais. Assim, este 
sobrenome (que no período anterior era símbolo de poder e riqueza) passa 
a ter ressonância somente em termos municipais. 
Através de uma compilação de dados, percebemos que a família Araújo, até 
então uma das famílias mais poderosas do Paraná durante o Império, perde 
domínio e influência política no território paranaense com a transição 
republicana, assim como também nos níveis nacionais. 
Outro fato relevante para se pensar o poder político local constituído por 
grupos familiares, é que após a Proclamação da República os Araújo 
distribuem-se ao longo do território do Paraná no controle de alguns 
municípios ou então ocupam cargos no Congresso Legislativo Estadual, o 
que revela que a força e o poder desta família passa a ficar cada vez mais 
restritos. Apesar de não ocuparem cargos mais expressivos durante o 
regime republicano, ao mesmo tempo conseguem implementar condições 
para horizontalizar seu mando, estendendo este sobrenome para a chefia, 
ou participando dela através de prefeituras em cargos de camaristas, 
suplentes e até mesmo como prefeitos locais. Isto ocorria em vários 
municípios paranaenses até 1930, como em Palmas, Ipiranga, Guarapuava, 
União da Vitória, Jaguariaiva e Clevelândia, por exemplo.  

3.1 HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CARLOS 

Ainda de acordo com Forcadell (informação verbal), foi em 1948/1949 que 

se iniciou a construção do antigo Hospital Sanatório São Carlos, vindo 

posteriormente a se chamar Hospital e Maternidade São Carlos, que foi localizado 

na área territorial denominada de Guabirotuba, que ia da esquina da atual Avenida 

Comendador Franco, pela Avenida Francisco H. dos Santos, até a Rua Otávio 

Pereira dos Anjos, que era contíguo a este arrabalde de Curitiba. 

                                            
17  FERREIRA, João Carlos Vicente. O Paraná e seus municípios. 3. ed. Paraná: Editora Memória 

Brasileira, 1999, apud Goulart, 2005. 
18  DICIONÁRIO HISTÓRICO BIOGRÁFICO DO PARANÁ. Paraná: Chain- Banestado, 1991, apud 

Goulart, 2005. 



51 

 

 

Esse hospital foi considerado modelo, na época, tendo atuado até o final da 

década de 1990. 

Conforme Forcadell, o acesso à região era feito pelo bairro Capanema (hoje 

Jardim Botânico) até a Estrada Velha dos Tropeiros, “Estrada Velha do Matadouro”, 

(antigo Caminho do Arraial – vide 2.2) na qual transitavam as boiadas levadas pelos 

tropeiros para o Matadouro Municipal, hoje Avenida Salgado Filho. A estrada era de 

barro, muito estreita e com muita curva. Quem traçou a primitiva estrada foram os 

próprios bois. Além das matas ciliares do Rio Iguaçu em Santa Bárbara, como era 

chamada a região próxima ao rio, existia capões esparsos com pinheiros, cedros e 

outras árvores de porte, como se caracterizava predominantemente a paisagem de 

Curitiba do lado sudeste. 

FOTO 6: INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO CARLOS 

 
FONTE: 
<http://2.bp.blogspot.com/_bV5v3gJ38wc/TQpGNQh0fRI/AAAAAAAAAeo/i4s2BqpWwV8/s1600/inser01.jpg> 
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3.2 PRIMEIRA CAPELA  

Na década de 50 era construída uma Capela (ainda sem nome) no local 

onde é o atual ginásio de esportes da Escola São Carlos Borromeu, conforme foto 7. 

Na época vinha rezar missa o Padre Júlio Saavedra do Uberaba, da 

Paróquia de São Paulo Apóstolo, cuja rua dessa Igreja leva atualmente o nome do 

Padre Júlio Saavedra. 

A comissão encarregada de cuidar da Capela convocou os moradores para 

escolher um nome. Após longo debate foi escolhido o nome de São Carlos 

Borromeu em homenagem ao Dr. Carlos Franco Ferreira da Costa, fundador do 

Hospital e Maternidade São Carlos, e um marco na história do Jardim das Américas, 

que até os últimos dias de sua vida, não faltou a uma festa do Padroeiro, conforme 

testemunha Forcadell. 

FOTO 7: 1954 - CAPELA QUE DEPOIS FOI DENOMINADA SÃO CARLOS BORROMEU. 

 
FONTE: <http://4.bp.blogspot.com/_bV5v3gJ38wc/TQpHuxor-jI/AAAAAAAAAe8/-
8DshA9L7HM/s320/historia09.jpg> 
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3.3 HOSPITAL ERASTO GAERTNER 

Dr. Erasto Gaertner, em seu mandato como prefeito de Curitiba, doou, em 2 

de janeiro de 1952, um terreno de 62.500 m² à Liga Paranaense de Combate ao 

Câncer (LPCC), destinado à construção do que hoje é o Hospital Erasto Gaertner. 

Sua morte precoce, devido a um derrame, em 1953, não interrompeu o 

sonho de curar o câncer. 

Em 11 de junho de 1955 a pedra fundamental foi lançada. Com o esforço da 

comunidade e voluntariado, foi possível reunir recursos para finalizar e inaugurar 

efetivamente o Hospital Erasto Gaertner, em 8 de dezembro de 197219. 

 

FOTO 8: HOSPITAL ERASTO GAERTNER 

 
FONTE: http://www.jornalcomunicacao.ufpr.br/files/images/hospital%20erasto%20gaertner.jpg 

                                            
19  http://www.erastogaertner.com.br/pagina.php?id=2 



54 

 

 

3.4 RESIDÊNCIA DOS ANTIGOS LATIFUNDIÁRIOS DO BAIRRO 

A casa maior da foto 9, cercada por vários pinheiros e arbustos, é a casa do 

Dr. Carlos Franco Ferreira da Costa, na parte de baixo da foto a Rua Tenente 

Ricardo Kirch, ao lado direito ainda sem abertura, o que é hoje a Rua Otavio Pereira 

dos Anjos, e do lado esquerdo da foto o que é hoje a Rua João Itiberê. 

FOTO 9: RESIDÊNCIA DO DR. CARLOS FRANCO FERREIRA DA COSTA – 1956 

 
FONTE: 
http://2.bp.blogspot.com/_bV5v3gJ38wc/TQpGZ7RHJOI/AAAAAAAAAes/dO9Rq6YMB4A/s400/inser0
2.jpg 

3.4.1 Doutor Carlos Franco Ferreira da Costa 

Na região do Jardim das Américas o Dr. Carlos Franco Ferreira da Costa é 

um personagem muito estimado. 

Dr. Carlos é filho de Lysimaco Ferreira da Costa. 
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Além de membro da Associação dos Hospitais do Estado do Paraná 

(AHOPAR) o Dr. Carlos foi membro do Círculo de Estudos Bandeirantes na 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). 

Participou da diretoria eleita 1987 para o Círculo de Estudos Bandeirantes 

da PUC PR em 22 de maio de 1987, tendo como primeiro tesoureiro Carlos Franco 

Ferreira da Costa conforme consta na Revista do Círculo de Estudos Bandeirantes20.  

Participou da Comissão para estudar os Símbolos do Paraná criada pelo 

Secretário da Cultura do Estado Dr. René Ariel Dotti. 

Em 1987, o professor Ernani Costa Straube publicou o livro “Símbolos do 

Paraná: evolução histórica”, contendo ampla documentação e ilustrações. O trabalho 

do professor Ernani Costa Straube possibilitou a criação de outra Comissão para 

estudar os nossos Símbolos, criada pelo então Secretário da Cultura do Estado, Dr. 

René Ariel Dotti em 1988. 

Durante dois anos, a Comissão composta por paranaenses de diversas 

áreas concluíram o documento final que adequava os símbolos à História do Paraná 

e às normas heráldicas internacionais, acompanhado de Memorial Descritivo de 

construção de cores, para que fossem evitadas distorções, e uma legislação 

atualizada e explicativa, orientando o uso, respeito e civilidade à bandeira. Quarenta 

e três anos depois, a Bandeira do Paraná sofreria novas alterações pela Lei 

Complementar nº 52, de 24 de setembro de 1990, sancionada em solenidade no 

Palácio Iguaçu pelo governador Álvaro Dias. No ato solene o Dr. Carlos Franco 

Ferreira da Costa, Vice-presidente do Círculo de Estudos Bandeirantes, ofereceu ao 

governador o primeiro exemplar da nova Bandeira21. 

Após sua morte Dr. Carlos foi lembrado na Assembleia Legislativa, pelo 

Deputado Algaci Túlio, conforme requerimento nº 3792, a seguir transcrito: 

REQUERIMENTO Nº 3792 
Senhor Presidente: 
 O deputado que este subscreve, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, REQUER, após ouvido o douto Plenário, o envio de votos de 
pesar à família enlutada do Dr. Carlos Franco Ferreira da Costa, médico 
falecido nesta Capital. 

Sala das Sessões, em 12.11.2001. 

                                            
20  Revista do Círculo de Estudos Bandeirantes - Nova fase - nº 5. Curitiba: Círculo de Estudos 

Bandeirantes. Julho 1991. Disponível em 
<http://www.pucpr.br/arquivosUpload/1237436911322137940.pdf>. Acesso em: 15/07/2014. 

21  http://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_do_Paran%C3%A1 
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(a) ALGACI TÚLIO 
JUSTIFICATIVA: 
 Faleceu em nossa capital, na semana anterior, o doutor Carlos 
Franco Ferreira da Costa. 

 Aos 87 anos de idade, doutor Carlos era um dos mais ilustres 
profissionais paranaenses na sua área. Filho de Lisymaco Ferreira da Costa 
e de Esther Franco da Costa, deixou a esposa Raquel e quatro filhos. 

Doutor Carlos foi um dos pioneiros no estudo da tuberculose n o 
Paraná e fez especialização nos Estados Unidos. Aplicou seus 
conhecimentos em pneumologia para tratar doentes em ambulatórios 
públicos. Foi também um dos primeiros radiologistas do Paraná e autor de 
vários trabalhos científicos, muitos deles apresentados em congressos 
científicos. 

Nosso Estado perdeu um ilustre cidadão, professor e médico – um 
profissional que sempre colocou a ética como principal ponto de sua vida. 

À sua família enlutada (Rua do Herval, 34 – Cristo Rei – Curitiba/PR) 
os votos de pesar do Poder Legislativo do Paraná22. 

3.5 CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DAS AMÉRICAS 

A importância maior da foto 9, página 54, não é só pela residência do Dr. 

Carlos, mas também pela parte superior dela, onde aparece na parte central a atual 

Avenida Francisco H. dos Santos; depois as casas que faziam parte do primeiro 

conjunto habitacional construído pela Caixa de Habitação Popular do Governo do 

Estado do Paraná, criada no governo de Moisés Lupion. 

O Conjunto Habitacional cujo nome era Jardim das Américas, era formado 

por 56 casas e foi inaugurado no primeiro semestre de 1956, construído para os 

operários do Centro Politécnico e funcionários estaduais, pelo então governador 

Moisés Lupion. 

Em 1957 a novidade para a região era “O asfalto na Avenida Salgado Filho e 

a ponte sobre o Rio Belém [...]” (FENIANOS, 2001, p. 26). 
  

                                            
22  Diário da Assembleia Nº 166. Página 8. Curitiba: Assembleia Legislativa do Paraná. 

12/11/2001. 
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FOTO 10: LOCAL DA RESIDÊNCIA DA FOTO 9 EM 2014 

 
FONTE: Imagens ©2014 Google, Maplink  

FOTO 11: IMAGEM AÉREA JARDIM DAS AMÉRICAS 1957 

 FONTE: IPPUC 
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Na foto 11 aparecem destacados: 

- pelo círculo vermelho a região do Centro Politécnico em fase de 

terraplanagem para a construção; 

- pelo círculo verde o conjunto residencial Jardim das Américas; 

- pelo quadrado vermelho o Hospital e Maternidade São Carlos; 

- pelo quadrado azul o Hospital Erasto Gaertner em fase inicial construção; 

- pela seta vermelha a estrada de terra batida que futuramente seria a 

Avenida Francisco H. dos Santos; e, 

- pela seta Azul o Caminho do Arraial, que nessa época já era a Avenida 

Senador Salgado Filho. 

Nas décadas de 1950/60, foi construído pelo Instituto de Previdência e 

Assistência do Servidores do Estado – IPASE, um conjunto residencial próximo à 

região do Hospital Erasto Gaertner limitando com a futura Avenida Comendador 

Franco (Avenida das Torres) que por isso não aparece na foto. 

A seta amarela ligando as fotos 10/11 mostra a localização na foto 11 da 

residência assinalada na foto 10. 

Forcadell relata que por volta de 1959 foi inaugurado pelo governador 

Moises Lupion, o segundo conjunto residencial, que ficava nas proximidades da 

atual Praça Bento Mossurunga. 

“Na década de 1960 a abertura da rodovia BR-277 Curitiba-Paranaguá 

caracterizou a intensificação da ocupação da região, pela facilidade de ligações com 

a área urbanizada da cidade.” (IPPUC, 2014). 

 

3.6 CENTRO POLITÉCNICO DA UFPR 

Antes da inauguração do Centro Politécnico da UFPR outro evento marcou a 

região definitivamente. Foi a inauguração da BR-2, atualmente Linha Verde, que 

separou o bairro da parte urbana da capital. 

Essa rodovia foi por muitos anos um empecilho para o desenvolvimento e o 

trânsito das pessoas entre a região leste da capital e o centro urbano, isolando 

inclusive a área do Centro Politécnico da UFPR. 
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Somente nos últimos tempos, depois da construção do contorno leste, que a 

rodovia passou a ser considerada uma avenida é que ela está sendo remodelada 

para melhorar o trânsito de um lado para outro. 

FOTO 12: INAUGURAÇÃO DA ANTIGA BR-2 PRÓXIMO DO COLÉGIO MEDIANEIRA 1959 

 
FONTE: Acervo Eduardo Glaser Lupion 

Baseado no que Key Imaguire e Cleusa de Castro (2002) escreveram para o 

livro comemorativo Universidade Federal do Paraná: 90 anos em construção vemos 

que a história do Centro Politécnico vem da necessidade de mais espaço verificada 

a cada expansão da Engenharia23. 

A área de 500.000 metros quadrados doados pela Prefeitura Municipal 

parecia ser a solução. No entanto já na década de 1950 percebia-se que a área não 

seria suficiente, sendo feita a opção de instalar apenas as engenharias, sob a 

designação de “Centro Politécnico”. 

                                            
23  Já em 1914, a Engenharia estava funcionando no edifício da Praça Santos Andrade, 

juntamente com os demais cursos iniciais da Universidade. Foi dos primeiros a sentir 
necessidade de espaço para expansão: houve aumento da ala da rua XV de Novembro em 
1925 e novamente em 1946, prolongando-se esta obra até 1954. Ao fim de cada etapa, 
constatava-se a necessidade de mais espaço (IMAGUIRE e CASTRO, 2002:67). 
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Esse local já estava consignado desde o Plano Agache, em 1943: a perfeita 

circularidade da mais externa das vias de contorno prevista era quebrada pela 

designação “Cidade Universitária”. 

Em 1958, começa no Jardim das Américas a construção do Centro 

Politécnico, que foi inaugurado em 1961. “Um detalhe interessante é que como os 

cursos ligados à engenharia eram considerados muito masculinos, não foram 

projetados banheiros para mulheres, no projeto inicial.” (FENIANOS, 2001:26). 

IMAGEM 8: CENTRO POLITÉCNICO 

 
FONTE: (IMAGUIRE e CASTRO, 2002:72). 

Vários engenheiros participaram, mas “O projeto do Centro Politécnico é 

atribuído a Rubens Meister – a comissão de projeto e gerenciamento do complexo 

tinha também os nomes dos professores Paulo Augusto Wendler, Ralph Jorge 

Leitner e Samuel Chamecki.” (IMAGUIRE e CASTRO, 2002:68). 

No início das atividades foi criada uma comissão para a instalação dos 

cursos. “A mesma comissão que, pouco após a instalação da Escola de Engenharia 

no Centro Politécnico, iria agenciar a criação do Curso de Arquitetura e Urbanismo.” 

(IMAGUIRE e CASTRO, 2002:68). 

A obra do Centro Politécnico é monumental conforme relatado: 
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Engenharia, tecnologia e modernidade foram empregados nos 500 mil 
metros quadrados de espaço doados pela prefeitura, onde continuam sendo 
construídos espaços de ensino, convivência e desenvolvimento. (UFPR, 
2014). 

Em virtude de sua magnitude o projeto serviu de base para o 

desenvolvimento da UFPR por vários anos: 

Ao longo de quatro décadas, o Centro Politécnico foi a área preferencial de 
expansão da UFPR. Independentemente do acerto ou equívoco dessa 
atitude – e das circunstâncias que a ela levaram –, acumularam-se 
construções no campus, algumas bastante precárias. (IMAGUIRE e 
CASTRO, 2002:69). 

 

FOTO 13: CENTRO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ EM 1961. 

 
FONTE: (IMAGUIRE e CASTRO, 2002:73). 

Key Imaguire e Cleusa de Castro (2002) assim concluem sua participação 

no livro comemorativo Universidade Federal do Paraná: 90 anos em construção: 

Não se espera que a universidade, como instituição, estacione – o que seria 
a única justificativa para praticar arquiteturas passadas. Assim, a 
diversidade das construções feitas ao longo de quarenta anos no campus, 
mais que compreensível, é desejável. O que na verdade destoa, no Centro 
Politécnico, é muito mais o improviso em algumas adaptações tornadas 
necessárias com a crescente complexidade das instalações. (IMAGUIRE e 
CASTRO, 2002:69). 
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FOTO 14: VISITA DO PRESIDENTE JÂNIO QUADROS AO CENTRO POLITÉCNICO 

 
FONTE: (IMAGUIRE e CASTRO, 2002:73). 

Forcadell relata que o Centro Politécnico da UFPR faz parte da história do 

Jardim das Américas, e que não pode esquecer o Sr. Juvelino Florêncio, que foi o 

responsável pela terraplanagem do terreno onde está o Centro Politécnico. Sr. 

Juvelino, um dos pioneiros do Jardim das Américas, trabalhou toda sua existência 

servindo aos moradores, com seu caminhão caçamba, ora puxando terra preta para 

jardim ou pedra e areia para as construções do bairro. 

O Centro Politécnico da UFPR não parou na sua inauguração, ele continuou 

a evoluir como mostra a foto 15. 
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FOTO 15: CENTRO POLITÉCNICO PROVAVELMENTE DÉCADA DE 1970. 

 
FONTE: (IMAGUIRE e CASTRO, 2002:72). 
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3.7 NOVO PLANO DIRETOR DA SOCIEDADE SERETE 

Em 1964 foi realizado um concurso para a elaboração do Plano Diretor de 

Curitiba.  Relata Dennison Oliveira (2000:74) que: 

O plano vencedor foi aquele proposto pela empresa Serete, de São Paulo, 
associada ao escritório de arquitetura de Jorge Whilhem. O plano foi 
submetido a intensos debates entre as elites econômicas e intelectuais da 
cidade e finalmente transformando em lei pela Câmara em 1966. Também 
foi criada uma nova agência burocrática, encarregada do detalhamento e 
execução do plano: Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Curitiba (IPPUC), conforme já havia sido proposto no Plano Preliminar de 
1965. 
A partir de 1971, esse plano foi posto em prática e, no início da década 
seguinte, já estava definitiva e irreversivelmente implantado. As 
administrações que se seguiram (inclusive politicamente de oposição) 
pouco mais fizeram do que revisar o plano ou o próprio IPPUC, sem, 
entretanto, alterar nada de substancial. (Oliveira 2000:74) 

O próprio Wilheim detalha o plano assim: 

As diretrizes do Plano eram, em resumo, as seguintes: 1. reforçar duas vias 
estruturais identificadas na trama viária existente, capazes de estruturar a 
expansão urbana e que tangenciariam um anel periférico à zona central; 2. 
acentuar sua força indutora provocando, pela legislação de uso do solo, 
adensamento populacional ao longo dessas vias; 3. implantar em seu leito 
um sistema de transporte de massa, o qual poderia inicialmente limitar-se a 
ônibus correndo em faixa exclusiva; 4. levar o sistema viário para o 
sudoeste (onde, anos depois, contratado por Lerner, projetei a chamada 
Cidade Industrial, zona de predominância fabril, que induz fortemente a 
ocupação deste quadrante), a fim de evitar, na medida do possível, o 
agravamento da rodovia, a leste; 5. preparar para o futuro alguns centros 
secundários, em pontos terminais de transporte, no fim das vias estruturais; 
6. confirmar a importância do centro histórico, como ponto de encontro, 
transformando trecho da principal via (a Rua XV) em calçadão para 
pedestres e estendendo esta pedestrianização a praças contíguas. 
(WILHEIM, 1985:11-12). 

Ainda sobre o plano, Wilheim (2003:50) destaca: 

Mas o novo plano consistia também em propor o formato de um 
planejamento contínuo e sustentável – palavra que ainda não estava na 
moda, nem tinha conotação verde... 
Procurei colocar esses pontos de vista na proposta que apresentamos para 
a concorrência pública. Era então uma proposta inovadora, pois deixava de 
considerar o urbanismo o mero desenho urbano acompanhado de 
legislação impositiva. Do ponto de vista da prática urbanística, o projeto 
dependia do acerto na leitura da cidade existente, da sensibilidade para 
perceber problemas, separando o substantivo do adjetivo. Mas creio que um 
fator importante na escolha de nossa proposta foi o de havermos sugerido a 
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criação de um grupo local de acompanhamento, capaz de se tornar núcleo 
permanente de planejamento. (WILHEIM, 2003:50). 

MAPA 7: PLANO DIRETOR DE CURITIBA - 1966 

 



68 

 

 

A sugestão da criação de um núcleo de planejamento gerou o embrião do 

IPPUC. Quanto à leitura da cidade o próprio Wilheim diz: 

Qual era a cara de Curitiba em 1965? 
Com menos de meio milhão de habitantes, a cidade crescia a uma taxa 
anual de 7%, e suas ruas pouco pavimentadas revelavam um 
provincianismo prestes a ser superado. Linhas de ônibus se estendiam ao 
sabor dos interesses dos loteadores, e havia o risco de ser ocupada a 
baixada inundável do rio Iguaçu, a sudeste da rodovia BR-02, criando 
graves problemas futuros. A vida urbana, com presença cada vez maior de 
universitários exigentes, era relativamente pobre em equipamento, e o 
centro histórico estava prestes a ser sufocado pelo número de veículos. 
Mas Curitiba mantinha certo charme – e baixa densidade, com vastas 
glebas ainda verdes, porque não-ocupadas. Uma cidade que estava para 
dar um salto quantitativo e qualitativo... (WILHEIM, 2003:50). 

Foi Wilheim 24  também quem sugeriu a criação da Avenida das Torres 

(Avenida Comendador Franco) que viria a ser inaugurada durante a gestão do 

prefeito Saul Raiz (1975-1979) [...] (ANDRADE, 2009:32): 

[...] as observações locais me permitiram identificar certas coisas que as 
pessoas locais não enxergavam. Durante muito tempo, nas reuniões com o 
grupo local de acompanhamento, eu falei da Avenida das Torres. Primeiro 
nada diziam, eu achava que não sabiam onde era e que, de repente, 
descobririam. De repente alguém ‘ousou’ perguntar: ‘mas Jorge, esta 
Avenida das Torres de que você tanto fala, onde é?’ Disse: ‘é a avenida que 
está na frente do nariz de vocês e que vocês não enxergam! Vocês têm 
uma ligação direto do aeroporto, em São José dos Pinhais, até o centro de 
Curitiba. É área toda desapropriada, existem só as torres: basta limpar e 
pavimentar’ (WILHEIM, 1990, p. 29, apud ANDRADE, 2009, p. 32). 

Em decorrência da criação da Avenida das Torres, o acesso pela Avenida 

Salgado Filho foi diminuído, ficando a Avenida Marechal Floriano e a Avenida das 

Torres como os principais eixos de ligação entre São José dos Pinhais e Curitiba, 

aposentando a velha Estrada do Arraial, que passou a ser uma simples avenida. 

A Avenida das Torres acabou cortando os territórios que compunham a 

região e passou a ser marco delimitador para o futuro bairro Jardim das Américas 

separando-o definitivamente do Guabirotuba. 

A Avenida das Torres, a exemplo da BR-277, no lado oposto do bairro, 

contribuiu para a valorização imobiliária e o desenvolvimento comercial no seu eixo 

em direção ao Aeroporto de São José dos Pinhais. 

                                            
24  WILHEIM, J. Depoimento. In: Memória da Curitiba Urbana, Curitiba, vol.5, p. 25-38, 1990. 
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3.8 IGREJA SÃO CARLOS BARROMEU 

Voltando com os relatos de Forcadell: em 1967 ocorre a demolição da Igreja 

de São Carlos Borromeu, vide 3.2, no pátio do Centro Politécnico, e sua 

reconstrução no atual endereço na Rua Heitor de Andrade esquina com Rua 

Joaquim Lacerda. De linhas simples de madeira, com um sino pendurado em sua 

porta. O primeiro pároco foi o Padre Raimundo, que veio da Catedral Metropolitana 

de Curitiba, ficando poucos meses, ao que em seguida veio, definitivamente, Padre 

Romão Sarnik. 

Na década de 1970 foi construída a nova Igreja de alvenaria no mesmo local 

da anterior, tendo como pároco o Padre Romão que se aposentou no mês de 

novembro de 2010. 

FOTO 16: IGREJA SÃO CARLOS BARROMEU 

 
FONTE: http://www.carrosecasas.com/anuncios/12956263_g.jpg  



70 

 

 

3.9 UM PERSONAGEM – BENTO MOSSURUNGA 

O Jardim das Américas tem uma praça muito especial, chamada Bento 

Mossurunga, localizada em frente ao local onde ficava a casa que morou o músico e 

maestro, autor do Hino do Paraná. 

Bento João de Albuquerque Mossurunga, sempre produziu para o teatro 

musicado compondo hinos, canções e obras para orquestra, em 1946 organizou, 

com um grupo de estudantes e músicos, a Orquestra Estudantil de Concertos, que 

em 1958 se transformaria na Orquestra Sinfônica da Universidade do Paraná. 

FOTO 17: BENTO MOSSURUNGA 

 
FONTE: Programa da inauguração do prédio da Reitoria da UFPR em 1958 - Concertos entre dias 17 
e 23 de outubro de 1958 - Acervo de Paulo J. Costa. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.537330942992539.1073741872.272496522809317&typ
e=3>. Acesso em: 28/04/2014. 
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Sua obra foi muito importante a ponto de merecer uma homenagem, escrita 

por Valfrido Piloto25, no Programa da inauguração do prédio da Reitoria da UFPR em 

1958, como segue: 

A produção artística de Bento Mossurunga honra o Paraná. E tanto quanto 
ela, a própria vida desse beneditino da Música. Há mais de setenta e oito 
anos, no dia 6 de maio, vinha ao mundo, na cidade de Castro, esse 
predestinado. Viveria para a arte.  Conquistaria glória.  Teria um infinito 
rosário de triunfos, através de composições que marcam época e definem 
uma excepcional sensibilidade. 
Mas, não se esqueceria do seu Estado natal. As aventuras que tenha tido, 
contra esse propósito, foram simples impulsos depois superado. 
Aqui era o chão e o céu que ele amava e onde, mais do que em qualquer 
outro lugar, a inspiração lhe sorria acolhedora e amiga. Essa persistência no 
amor pelo Paraná é um dos lindos traços da biografia de Mossurunga. 
Sabemos, porém, e ele mais do que nós todos, quanto essa fidelidade lhe 
tem valido de sofrimento. No entanto, ele dá de ombros a certas ingratidões 
e incompreensões e segue a sua gloriosa estrada cheia de espinhos. Faz 
como muitos outros.  O que lhe interessa é não parar e não deixar de ir no 
encalço da beleza e da perfeição. 
A poeira luminosa que seus passos levantam, há de servir de delícia e 
proveito a muitos dos que o procurem prejudicar ou ferir com restrições.  Aí 
está um resultado que agrada a Mossurunga.  Pois ele faz da música um 
apostolado.    Quer é prosseguir construindo. Edificar tendo o sentido no 
aperfeiçoamento da coletividade.  E quem assim pensa não pode se deter.  
As dentuças do egoísmo e da materialidade não o impressionam, a não ser 
para usar gestos de piedade. 
Nessa ascenção é que o maestro Bento Mossurunga vem se destacando 
como símbolo de um grande sonho de perfeição artística.  Fez dos seus 75 
anos de vida um templo de arrebatadora magnitude moral. Pode se orgulhar 
do que edificou.  Mas, não sabe ter orgulho, e nos diz, apenas, que nada fez, 
que vai continuar a viver devotado à arte para ver se, um dia, começa a 
sentir que a humanidade melhorou ao influxo da divina mensagem existente 
na música. 
     Talvez o mestre consiga esse milagre dificílimo.  Já peregrinou três 
quartos de século.  Isso é nada, porém, para os que arrancam do cerne de 
suas convicções a sinfonia maravilhosa que a crença na imortalidade da 
alma representa.  Ainda neste transe ou muito além a grande esperança 
será realidade.  E pelo muito que Mossurunga nos leva a reforçar a nossa 
certeza em tal prodígio, aqui fica nestas palavras em ato de gratidão. 
Valfrido Piloto. 

Em 1947 seu Hino do Paraná, composto em 1903, tornou-se o hino oficial do 

Estado. Professor, lecionou canto orfeônico no Colégio Estadual do Paraná e 

instrumentação na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. 

                                            
25  Valfrido Piloto (Mallet, 23 de abril de 1903 — Matinhos, 13 de março de 2006) foi advogado, 

policial, jornalista, escritor, ensaísta, poeta, historiador e filósofo, com mais de 50 obras 
publicadas. Foi o primeiro ocupante da cadeira número 1 da Academia Paranaense de Letras e 
presidente do Centro de Letras do Paraná no período de 1989 a 1991. 
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Filho do tabelião João Bernardes de Albuquerque Mossurunga e de 

Graciliana Reis de Albuquerque Mossurunga, nasceu entre músicos (o pai e o irmão 

tocavam violão e viola, e as irmãs, órgão) e desde pequeno aprendeu a tocar 

violinha sertaneja. Cresceu em contato com violeiros populares, com a música 

produzida numa colônia de negros libertos que ficava perto de sua casa e com a 

música de bandas. 

FOTO 18: BENTO MOSSURUNGA - AULA PARA VALQUIRIA FILHA DO PROF. MAMEDE 

 
FONTE:<http://1.bp.blogspot.com/_bV5v3gJ38wc/TQpHs6iQLpI/AAAAAAAAAe4/zA8_DKBU6po/s160
0/historia08.jpg>. Acesso em: 24/04/2014. 

Tendo-se iniciado no piano com o ourives Manuel Cristino dos Santos, e em 

violino, teoria e solfejo com o italiano Augusto Mainardi, em 1895 foi para Curitiba, 

onde continuou os estudos com Adolfo Corradi, no Conservatório de Belas Artes. Na 

capital paranaense, além de trabalhar numa loja de chapéus e de estudar, 

frequentava o Grêmio Musical Carlos Gomes, tendo convivido com os compositores 

e músicos da época. 

Depois de haver voltado a Castro em 1897, retornou a Curitiba em 1902, 

para retomar os estudos musicais e continuar sua vida sempre dedicada à música. 

Bento Mossurunga foi professor de canto no Colégio Estadual do Paraná e 

de instrumentação na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Morreu na Capital 

em 23 de outubro de 1970. 
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3.10 JARDIM DAS AMÉRICAS 

Finalmente em 1975, pelo decreto nº 774/75, surge oficialmente o Jardim 

das Américas. 

Conforme o IPPUC26: 

O bairro deve seu nome à intenção dos vereadores municipais de 
homenagear as três partes do nosso continente: América do Norte, América 
Central e América do Sul. Entre os bairros do Capanema, Cajuru e 
Guabirotuba, localiza-se o Jardim das Américas, um bairro que surgiu há 
pouco tempo e que vem tendo um crescimento acelerado. Ao entrar no 
bairro, pela BR-277, encontra-se, à primeira vista, o Centro Politécnico, 
formado por um grande conjunto de prédios, que constitui o setor 
tecnológico da Universidade Federal do Paraná. 

 “Sobre Uberaba e Guabirotuba as notícias eram de que as moradias 

pareciam sedes de fazenda da zona campestre do Paraná. As vacas pastavam em 

torno das chácaras e muitas ruas eram vistas como estradas vicinais ou 

alimentadoras da Avenida Salgado Filho.” (FENIANOS, 2001:29). 

No início dos anos 80 ainda era possível encontrar grandes descampados 

na região. Mas o final da década daria ao bairro outra face. 

O resultado dos loteamentos imobiliários começou a dar para a localidade 

características que tem hoje, com sobrados e conjuntos residenciais. 

Em 1995, os sobrados, os conjuntos residenciais e os condomínios fechados 

eram a nova marca do bairro. 

O Jardim das Américas passou a ser admirado pela arquitetura de suas 

casas, pelo paisagismo típico de suas ruas e também conhecido como o reduto dos 

universitários do Politécnico. 

3.11 NOVOS TEMPOS 

Em 1997 é inaugurado o Shopping Jardim das Américas mostrado na foto 19.  
  

                                            
26  http://curitibaemdados.ippuc.org.br/anexos/1975_Histórico do Bairro Jardim das Américas.pdf 
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FOTO 19: SHOPPING JARDIM DAS AMÉRICAS 

 
FONTE: - http://www.shoppingjardimdasamericas.com.br/_images/estrutura/faixada_shopping.jpg 

De início um centro comercial, depois passa a ser um Shopping Center, por 

onde circulam cerca de 450 mil pessoas todos os meses. O Shopping tem 

desenvolvido uma forte relação com a comunidade local por meio dos laços de 

compras e por trabalhos de desenvolvimento social. 

Passou a ser ponto de referência de muitos universitários em virtude de sua 

proximidade com o Centro Politécnico da UFPR. 

FOTO 20: CENTRO POLITÉCNICO ATUAL 

 
FONTE: http://www.jornaldelondrina.com.br/midia/tn_620_600_POLITECNICO_Albari_Rosa.jpg 
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De se imaginar que a vinda do Centro Politécnico tenha alterado algumas 

facetas da vida da comunidade, do comércio, de seu entorno e estabelecido alguma 

dinâmica diferenciada nas atividades desenvolvidas pelos seus habitantes tanto na 

área social, econômica ou política. O que realmente representa para o bairro e se 

isso torna o bairro um bairro diferenciado é a análise do próximo capítulo. 

Além disso, cabe destacar que o bairro Jardim das Américas continua a 

chamar a atenção de Curitiba. Porque além de ser considerada uma área nobre para 

morar, está protagonizando uma obra do PAC da Copa que é muito polêmica: o 

Viaduto Estaiado, foto 21. Será esse também um novo diferencial? 

O viaduto suspenso por 21 cabos de aço passará por cima da avenida no 
cruzamento com a Rua Francisco H. dos Santos. 
Os cabos, 10 de um lado e 11 no sentido contrário, serão ancorados num 
pilar de 69 metros de altura. O tabuleiro do viaduto terá 25 metros de 
largura com quatro faixas de circulação, duas em cada sentido da via. Além 
das pistas, o viaduto terá ciclovia nas duas laterais para o trânsito seguro de 
ciclistas e pedestres. 
 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 2013). 

FOTO 21: VIADUTO ESTAIADO NA AVENIDA DAS TORRES 

 
FONTE: Daniel Castellano / Gazeta do Povo, 25/03/2014, Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/midia/tn_620_600_estaiado_name_kuzma.jpg>. 
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4 EXAMINANDO OS FATOS 

Antes de efetuar a análise conclusiva das proposições a respeito do bairro 

Jardim das Américas é conveniente definir quando a região do Jardim das Américas 

deixou de ser rural e passou a ser urbana? O que determinou essa transformação? 

Esse exame é interessante em virtude de que a maioria das terras que 

compõem o bairro atualmente fazia parte de apenas um latifúndio da família do 

Major Evaristo Martins Franco. 

Com certeza a definição do momento que o bairro se transformou de rural 

para urbano é um fator importante para se determinar a situação atual do bairro. 

Mas não é uma missão fácil. 

Começando por descobrir o que é, afinal, “o rural”? Ou o que é “o urbano”? 

Tais questões vieram à tona no meio acadêmico, desde o início do século 

XX. A partir dos anos 1970, em países centrais e, desde os anos 1990, no Brasil, 

foram recolocadas e intensamente reavaliadas tanto no debate acadêmico como, 

também, nas instituições estatais, e nos organismos de pesquisa.  

“Rural” e “urbano” são vocábulos que adquirem significados variados, 

justamente porque encarados como fundamentais para o planejamento territorial em 

diversas escalas e para o desenvolvimento em suas múltiplas dimensões: política, 

econômica, cultural, ambiental, em suma, social. Há uma verdadeira obsessão pela 

discussão de critérios definidores do corte “rural/urbano” em pesquisas técnicas e 

em estudos pragmáticos, que tratam tais categorias de modo operatório, basilares 

para a constituição de um método diferenciador de espaços. 

“Rural” e “urbano”, na maioria das vezes, aparecem como categorias 

operatórias, utilizadas como referências a bases empíricas e, na abordagem atual 

dominante entre os geógrafos, são lidas como conjuntos de formas concretas a 

compor os espaços produzidos pelas sociedades. Tal significado se aproxima do 

uso no senso comum e também se encontra bastante consolidado entre autores de 

diversos campos de saber como Sorokin, Zimmerman e Galpin (1930), Redfield 

(1956), Mendras (1969), Léfèbvre (1970), Sarraceno (1994), Kayser (1996) e, no 

Brasil, Graziano da Silva (1999), Veiga (2002) ou Abramovay (2003). 

Por outras e raras vezes, quando aparecem como conteúdos ou significados 

das práticas sociais, rural e urbano servem de base a análises generalistas, que 
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visam uma construção teórica e que, pelo que parece, podem adquirir um sentido 

adequado ao avanço do pensamento nas ciências humanas.  

Para definir o marco da transição do rural para o urbano no bairro Jardim 

das Américas é apropriado considerar Maria Isaura Pereira de Queiroz quando diz: 

As relações campo-cidade atualmente no Brasil são muito mais complexas 
e ricas do que no passado. No momento presente, processos recentes de 
ocupação do solo (por meio da especulação imobiliária, por exemplo) 
coexistem com antigos processos (desbravamento, colonização), tanto por 
parte de fazendeiros quanto de sitiantes; num e noutro caso, tais processos 
foram e serão sempre suscitadores de cidades. (QUEIROZ, 1973:63, grifo 
meu). 

Além dessas ponderações é interessante conjugar outros fatos levantados 

durante a pesquisa para complementar os dados e permitir uma definição mais 

consistente. 

Cabe destacar alguns pontos da pesquisa histórica que provavelmente 

contribuíram na transformação da região de rural para urbana, quais sejam: a) 

Desinteresse dos herdeiros do Major Evaristo Martins Franco em manter atividades 

rurais na propriedade herdada; b) Plano Agache => 1943 em diante; c) Construção 

do Hospital e Maternidade São Carlos pelos herdeiros latifundiários (que para isso 

tiveram que se desfazer de algumas partes de seus terrenos) => início 1948/1949; d) 

Loteamento de Glebas no entorno do Cajuru nas décadas de 1940 e 1950, início da 

especulação imobiliária; e) Construção do Hospital Erasto Gaertner => 1955 a 1972; 

f) Construção do primeiro conjunto habitacional na região. => inaugurado no primeiro 

semestre de 1956; g) Construção do Centro Politécnico da UFPR => em 1956 já 

estava em construção - inauguração em 1961; h) Construção do segundo conjunto 

habitacional próximo à atual Praça Bento Mossurunga => inaugurado em 1959; i) 

Construção da BR-277 => inaugurada na década 1960; j) Construção da Avenida 

Comendador Franco – Avenida das Torres – (Curitiba - São José dos Pinhais) = > 

inaugurada Saul Raiz (1975/1979); 

Fazendo a análise casada de todos esses itens ainda fica difícil marcar uma 

data específica da transformação do bairro. 

Mas, considerando as informações teóricas, acrescentando os dados da 

pesquisa e conjugando com as informações verbais dos moradores da região, é 

possível encontrar alguns pontos que podem ser assinalados como determinantes 

na transformação da região de rural para urbana. 
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A região vinha se urbanizado lentamente. Sofreu algum impulso com a 

construção de dois hospitais: Hospital Erasto Gaertner e Hospital e Maternidade São 

Carlos, mas esses pontos ainda não significaram o deslanche da urbanização.  

É possível afirmar que a construção dos dois conjuntos habitacionais aliados 

à possibilidade de acesso ao centro da capital pela BR-277 foram os fatores mais 

determinantes para o incremento da urbanização do bairro. Isso tudo ocorreu nas 

décadas de 1950/1960 e desencadeou o início da especulação imobiliária na região 

do Jardim das Américas e do Cajuru (onde formou até favela ao lado da BR-277). 

Depois desse início de mudança de perfil do bairro a chegada do Centro 

Politécnico, em 1961, veio acrescentar alguma contribuição para o prosseguimento 

dessa urbanização, porém não muita. 

Hoje pode se dizer que não existem áreas rurais na região, salvo raras 

exceções como a da Avenida Capitão Leônidas Marques onde ainda existe a 

Chácara da Alcachofra, produzindo até hoje. 

Existiam outras pequenas propriedades rurais, mas a especulação 

imobiliária fez com que acabassem sendo cercadas e transformadas em 

condomínios de luxo. 

Parafraseando Gilberto Freyre27: O urbano venceu o rural, mas aos poucos! 

Para conclusão dessa análise é perfeitamente cabível dizer que a 

urbanização do bairro Jardim das Américas ocorreu em passos lentos até 

determinada época, em torno da década de 1960, e depois, a partir da década de 

1970, avançou velozmente, com um apetite desenfreado, engolindo completamente 

todas as propriedades rurais que por ali existiam, principalmente por causa da 

especulação imobiliária. 

CONSIDERAÇÕES 

Entretanto, no bairro popularmente considerado como diferenciado na 

cidade de Curitiba, ainda persiste alguns sinais de antigamente. Para exemplificar, 

na Praça Bento Mossurunga existe uma mercearia que vende para os moradores da 

                                            
27  A praça venceu o engenho, mas aos poucos... In: FREYRE, Gilberto. (1951). O engenho e a 

praça; a casa e a rua. In: Sobrados e Mucambos: decadência do patriarcado rural do Brasil e 
desenvolvimento urbano. 2ª ed., 3 vol., cap. II. Rio de Janeiro: José Olympio, 1951. 
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região utilizando o antigo sistema de anotação dos débitos em “caderneta”28 para 

pagamento no final do mês. 

Saliente-se que essa praça está localizada a menos de um quilometro do 

polêmico Viaduto Estaiado29. 

Mas esse exemplo não contribui para perpetuar outras situações, como 

relembra José Leocádio Ferreira30 (informação verbal) ao dizer: “sinto saudades dos 

tempos que as boiadas vinham de trem até o Cajuru e depois passavam pelo bairro 

em direção ao Matadouro Municipal no Guabirotuba”. 

Uma vez visto como foi a urbanização do bairro, ainda é necessário analisar 

qual foi a contribuição do Centro Politécnico da UFPR e se existe alguma relação 

com a expansão desenfreada da especulação imobiliária ocorrida a partir 1970. 

Para o IPPUC em seu Histórico dos Bairros de Curitiba31  o Jardim das 

Américas é esse: 

O bairro deve seu nome à intenção dos vereadores municipais de 
homenagear as três partes do nosso continente: América do Norte, América 
Central e América do Sul. Entre os bairros do Capanema, Cajuru e 
Guabirotuba, localiza-se o Jardim das Américas, um bairro que surgiu há 
pouco tempo e que vem tendo um crescimento acelerado. Ao entrar no 
bairro, pela BR-277, encontra-se, à primeira vista, o Centro Politécnico, 
formado por um grande conjunto de prédios, que constitui o setor 
tecnológico da Universidade Federal do Paraná.(IPPUC, 2014)  

Simples demais...  

Para seus habitantes e principalmente para os estudantes da UFPR que 

circulam pelo Centro Politécnico da UFPR o Jardim das Américas é muito mais que 

isso. 

O bairro conta com um Shopping moderno que está em constante ampliação, 

possui três supermercados dentro de seu território e mais dois situados na área 

limítrofe, possui cinco agências bancárias, quatro postos de gasolina e um variado 

                                            
28  A prática da venda fiado na caderneta consiste em comprar a crédito e adiar o pagamento 

apenas com a boa-fé do cliente, sendo que o prazo do pagamento pode ou não ser 
previamente estabelecido. Esse tipo de venda é uma estratégia dos pequenos comerciantes 
para atrair e manter clientes, além de conquistar espaço no mercado. 

29  A administração municipal de Luciano Ducci pretendia usar o Viaduto Estaiado como marco da 
gestão e como cartão postal de Curitiba para a Copa do Mundo de 2014. Como Ducci não foi 
reeleito o tal viaduto perdeu sua principal finalidade de monumento eleitoral e foi inaugurado 
pelo atual prefeito Gustavo Fruet sem qualquer cerimônia oficial. 

30  Antigo morador do bairro. 
31  http://curitibaemdados.ippuc.org.br/anexos/1975_Histórico do Bairro Jardim das Américas.pdf 
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comércio com farmácias, padarias, bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias e 

outras lojas menores. 

A constituição do bairro foi lenta e o Centro Politécnico da UFPR, conforme 

testemunho de moradores, contribuiu em parte para isso. Hoje em dia uma parte do 

movimento do Shopping é composta pelos alunos da UFPR.  

Porém, conforme os depoimentos colhidos, não se pode dizer que a 

chegada do Centro Politécnico tenha alterado significativamente a vida do bairro na 

época da sua inauguração. 

É muito mais visível sua influência nos últimos tempos. Depois que o bairro 

se urbanizou completamente muitos alunos do Centro Politécnico da UFPR estão 

optando por morar no bairro para não ter que se deslocar até o centro. 

Esse movimento está provocando a mudança no padrão dos aluguéis de 

quartos, quitinetes e apartamentos e também na formação de repúblicas 

constituídas por estudantes, contribuindo para a aceleração da expansão imobiliária. 

Isso tem aumentado ainda mais a especulação imobiliária que já era grande. 

Hoje em dia as incorporadoras estão comprando as casas antigas para derrubar e 

construir novos empreendimentos imobiliários. Difícil de localizar um terreno vazio 

para venda no bairro. 

Certamente podemos afirmar que a vinda do Centro Politécnico da UFPR 

para o bairro pouco contribuiu para a urbanização quando de sua inauguração, mas 

contribui mais agora com a sua constante expansão e a influência que seus alunos 

exercem sobre o comércio local, principalmente no shopping Jardim das Américas, 

bem como no mercado imobiliário de aluguel de imóveis residenciais. 

Para finalizar falta desvendar se o bairro é realmente um bairro diferenciado.  

Usando os estudos bibliográficos mais os levantamentos históricos, e 

principalmente as entrevistas e conversas com os moradores notamos que existe 

uma espécie de identidade local, composta por três subgrupos distintos: os antigos 

moradores do Santa Bárbara, os moradores vindos para os dois conjuntos 

habitacionais construídos pelo governador Lupion, e o grupo formado na região do 

antigo IPASE. 

Eles se identificam facilmente entre si (quem é de fora nunca vai diferenciar 

essas identidades), pois quando se encontram cada um sabe qual é a identidade do 

outro vizinho. Não existe rivalidade, mas cada um como diz o ditado popular: “puxa a 

brasa para a sua sardinha” ao falar qual é a melhor região do bairro. 
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Pelas falas desses moradores notamos que eles se vangloriam das 

qualidades do bairro e das vantagens de se morar nele. Eles consideram o bairro 

como um dos mais elegantes e mais valorizado de Curitiba sendo por isso 

diferenciado dos demais bairros. 

Voltamos mais uma vez a Pedro Forcadell. Ele diz que o bairro atualmente 

leva a “pecha” de bairro diferenciado só que ele acha que isso tende mais para o 

imaginário popular do que para a realidade do bairro. 

Se analisarmos apenas pela composição da estrutura imobiliária atual com 

casas, sobrados e mansões em várias regiões do bairro poderíamos perfeitamente 

classifica-lo como diferenciado. 

Só que, ao mesmo tempo, ainda persiste erosão e áreas inabitáveis 

próximas do córrego Areãozinho, que por não ser canalizado vive invadindo áreas 

construídas e destruindo parte das ruas por onde passa. Isso colocaria o bairro na 

situação de um bairro carente de infraestrutura. 

Por causa disso fizemos uma reanálise e colhemos depoimentos de alguns 

professores – somente para citar os professores Mamede e Gerson – bem como de 

outros lideres comunitários, a exemplo de José Carlos Mendes do Nascimento 

Presidente do Conselho Comunitário Jardim das Américas – CONSEG-JA. 

Com essas novas informações nos aproximamos de Dennison de Oliveira e 

da sua Curitiba e o mito da cidade modelo porque acabamos por desvendar que a 

“pecha” de bairro diferenciado, como diz Forcadell, é muito mais um mito do que 

uma realidade. 

Isso vem ratificar o que levantamos no início desse trabalho onde 

mostramos que o bairro não possui nem uma Unidade Saúde, conforme visto na 

figura 1; e, portanto ainda depende de infraestrutura de outros bairros quando se 

trata de problema de saúde. 

Enfim, o bairro é um lugar aprazível e muito bonito para se morar. Possui 

muitas ruas arborizadas com ipês amarelos que quando floridos enfeitam a região. A 

maioria das residências além da calçada possui a frente com gramados ajardinados. 

Mas somente isso não é suficiente para transformá-lo em um bairro 

diferenciado entre os demais que compõem a cidade de Curitiba. 
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FOTOS 22/23: RUA TENENTE RICARDO KIRCH32 

 

 
FONTE: Minha autoria (26/08/2012). 

                                            
32  Minha residência: Rua Tenente Ricardo Kirch, 790 – Jardim das Américas – Curitiba (PR). 
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CONCLUSÃO 

Considerando as hipóteses propostas no início do trabalho: Seria o Jardim 

das Américas um bairro diferenciado? Para ser diferenciado quando o bairro deixou 

de ser uma área rural? Qual foi a influência da inauguração do Centro Politécnico da 

UFPR em 1961? O Jardim das Américas é um bairro diferenciado em decorrência da 

presença do Centro Politécnico da UFPR? 

Verificamos que as respostas foram surgindo por etapas. Inicialmente vimos 

que a urbanização veio acontecendo gradativamente até os anos 1960 e depois na 

década de 1970 deslanchou significativamente através da especulação imobiliária, 

não diretamente ligada ao Centro Politécnico da UFPR. 

Portanto o Centro Politécnico da UFPR pouco contribuiu na época de sua 

inauguração nesse processo de urbanização, mas hoje em dia ele faz parte do novo 

ciclo de desenvolvimento e contribui com seus universitários para a expansão 

imobiliária da região. 

A presença do Centro Politécnico da UFPR coloca no bairro um volume 

significativo de universitários, mas eles sozinhos não chegam a determinar 

mudanças nas características próprias do bairro. 

Os próprios moradores colocam uma “aura” de diferenciado no bairro, mas 

que no final não passa de um “mito” baseado em algumas situações circunscritas a 

determinadas regiões do bairro e que por isso não podem qualificar o bairro no todo. 

Se assim pudéssemos qualificar o bairro – considerando dados de 

determinadas microrregiões e expandindo para o todo – ele poderia ser o bairro dos 

universitários, o bairro dos ipês amarelos, o bairro chique das mansões, o bairro dos 

primeiros conjuntos habitacionais construídos pelo Governador Lupion, e por aí vai. 

Mas prefiro continuar com o bairro sendo apenas um lugar aprazível e muito 

bonito para se morar, com ruas arborizadas principalmente com ipês amarelos e 

suas casas com calçadas na frente e grandes gramados ajardinados. 

Mas, hoje o bairro possui o Viaduto Estaiado! 

Afinal porque o Viaduto Estaiado foi construído no bairro? 

Vai ter que recomeçar? 
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