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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de compreender quais foram as contribuições da 

imprensa local para a consagração do projeto urbanístico de cidade idealizado pelo 

IPPUC e levado a cabo pela gestão de Jaime Lerner (1971-1974) na Prefeitura de 

Curitiba. De maneira específica, essa pesquisa pretende entender como os jornais 

noticiaram as mudanças na organização e estrutura da cidade, propostas pelo 

projeto das Vias Estruturais do IPPUC. A pesquisa tem a intenção, ainda, de avaliar 

o posicionamento dos jornais a esse projeto. Para tanto, é analisada a cobertura 

jornalística dos periódicos ‘Voz do Paraná’ e ‘O Estado do Paraná’ da execução do 

projeto das Vias Estruturais, entre 1971 e 1974. Esse trabalho busca contribuir para 

o entendimento da influência da notícia jornalística na formação de condições 

sociais favoráveis à consagração de Jaime Lerner, do IPPUC e de Curitiba como 

exemplos de planejamento e gestão urbanos.  

 

Palavras-chave: Curitiba; IPPUC; Vias Estruturais; Jaime Lerner; imprensa. 
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ABSTRACT 

 

This study has the objective to understand which were the contributions of the local 

press for the establishment of the city’s urban project, designed by IPPUC and being 

done by Jaime Lerner administration (1971-1974), at the city hall of Curitiba. 

Specifically, this research intent to understand how newspapers reported the 

changes in the organization and city’s structural and proposed by the IPPUC’s 

project of Structural Roadways. This research has also the intention to evaluate the 

positioning of the newspapers concerning this project. Therefore, the town’s 

coverage is analyzed by the journals 'Voz do Parana' and 'O Estado do Parana' for 

the project of Structural Roadways between 1971 and 1974. This study aims to 

contribute for understanding of the news’ journalism influence on the social 

conditions favorable to establishment of Jaime Lerner, IPPUC and Curitiba as urban 

planning and management examples. 

 

Keywords: Curitiba; IPPUC; Structural roadways; Jaime Lerner; press. 

  

4 
 



LISTA DE SIGLAS 

 

ARENA – Aliança Renovadora Nacional 

APPUC – Assessoria de Planejamento e Pesquisa Urbana de Curitiba 

CIC – Cidade Industrial de Curitiba 

CODEPAR – Companhia de Desenvolvimento do Estado do Paraná 

DU – Departamento de Urbanismo 

FUNDEPAR – Fundação Educacional do Paraná 

IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba 

IUPERJ – Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro 

MDB – Movimento Democrático Brasileiro 

PDC – Partido Democrata Cristão 

PPU – Plano Preliminar de Urbanismo 

PTB – Partido Trabalhista Brasileiro 

SAGMACS – Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos 

Complexos Sociais 

UFPR – Universidade Federal do Paraná 

UIA – União Internacional de Arquitetos 

URBS – Companhia de Urbanização e Saneamento de Curitiba 

 

  

5 
 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 7 

2 CRIAÇÃO DO IPPUC: CONTEXTO, PLANEJAMENTO URBANO E DISPUTAS 
INSTITUCIONAIS ....................................................................................................... 9 

2.1 O PLANEJAMENTO URBANO NO BRASIL ...................................................... 9 

2.1.1 Contexto de surgimento ............................................................................ 9 

2.1.2 Urbanismo, plano diretor e planejamento urbano ................................ 10 

2.1.3 Campo institucional do planejamento urbano ...................................... 12 

2.2 O PLANEJAMENTO URBANO EM CURITIBA ................................................ 12 

2.2.1 Crescimento demográfico em Curitiba .................................................. 12 

2.2.2 Urbanismo em Curitiba: Escola de Arquitetura da UFPR..................... 13 

2.2.3 Campo institucional do planejamento urbano ...................................... 14 

2.2.4 Convergências e divergências na criação do IPPUC ........................... 16 

3 SETORES ESTRUTURAIS: PROJETOS E IMPLANTAÇÃO ............................... 19 

3.1 A PROPOSTA DO PLANO DIRETOR (1966) .................................................. 19 

3.2 IPPUC E URBS: DISPUTA INSTITUCIONAL .................................................. 25 

3.3 A IMPLANTAÇÃO DOS SETORES ESTRUTURAIS NOS ANOS 1970 .......... 26 

4 VIAS ESTRUTURAIS NA IMPRENSA................................................................... 32 

4.1 SOBRE A IMPRENSA ..................................................................................... 32 

4.1.1 A imprensa na ditadura militar ............................................................... 32 

4.1.2 As fontes da pesquisa ............................................................................. 33 

4.2 METODOLOGIA .............................................................................................. 37 

4.3 ANÁLISE DE DADOS ...................................................................................... 38 

4.3.1 Vias Estruturais: técnica e humanização............................................... 38 

4.3.2 Financiamento de recursos para as Vias Estruturais ........................... 44 

4.3.3 Impacto das obras nas Vias Estruturais ................................................ 46 

4.3.4 Transporte coletivo sem metrô............................................................... 49 

5 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 53 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 56 

 
   

6 
 



1 INTRODUÇÃO 
 

O tema desse trabalho é a intervenção do poder público na estrutura urbana 

de Curitiba na década de 1970. De forma específica, a pesquisa pretende 

compreender se a cobertura da imprensa local dos projetos e obras das Vias 

Estruturais influenciou a consagração do projeto urbanístico de cidade idealizado 

pelo IPPUC e levado a cabo pela gestão de Jaime Lerner (1971-1974) na Prefeitura 

de Curitiba.  

Nesse sentido, essa pesquisa analisa como os jornais noticiaram as 

mudanças na organização e estrutura da cidade, propostas pelo projeto das Vias 

Estruturais do IPPUC e ainda, avalia o posicionamento dos jornais a esse projeto. 

Foi analisada a cobertura jornalística dos periódicos ‘Voz do Paraná’ e ‘O Estado do 

Paraná’ da execução do projeto das Vias Estruturais, entre 1971 e 1974. 

No contexto de valorização do planejamento pelas administrações municipal, 

estadual e federal e de emergência do arquiteto e engenheiro Jaime Lerner à chefia 

do Executivo, a agência específica de planejamento urbano da cidade, o IPPUC 

(Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba), concentrou poder 

decisório e implantou o Plano Diretor (1966). Entre os projetos detalhados, o mais 

importante foi o projeto das Vias dos Setores Estruturais, que unificou sob um 

conceito único regiões distantes da cidade. Esse projeto definiu a distribuição da 

ocupação urbana densa da classe média e a instalação de infraestruturas por eixos 

lineares a partir do centro para as periferias 

Os Setores Estruturais tinham sido definidos no Plano Diretor (1966) como 

zonas próprias para construções de edifícios altos. Nesse plano, os eixos estruturais 

foram referenciados na ideia de ocupação urbana de parque linear, própria do 

urbanismo modernista, em que prédios residenciais altos, áreas verdes e estruturas 

urbanas ficariam próximos. Houve modificações conceituais do projeto, feitas pelos 

técnicos do IPPUC, quando Jaime Lerner assumiu a Prefeitura pela primeira vez e o 

projeto foi implantado.  

Esses setores tem características específicas de ocupação e uso do solo, 

circulação de veículos, e transporte coletivo, em que houve a adoção do ônibus 

expresso, a criação de terminais de ônibus, e o incentivo a construção densa de 

edifícios altos. Tais conceitos de urbanismo foram responsáveis por grande parte do 
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renome de Curitiba, de Jaime Lerner e do próprio IPPUC como modelos de cidade 

planejada, pelo menos até a década de 1990.  

Entendendo que a imprensa é uma instituição social relevante na veiculação 

de discursos políticos, esse trabalho busca contribuir para o entendimento da 

influência da notícia jornalística na formação de condições sociais favoráveis à 

consagração de Jaime Lerner, do IPPUC e de Curitiba como exemplos de 

planejamento e gestão urbanos.  

O primeiro capítulo trata sobre o contexto nacional e municipal de criação do 

IPPUC. A primeira parte do capítulo é destinada para o contexto nacional, em que é 

exposto o surgimento do planejamento urbano no Brasil, a partir da caracterização 

do momento de urbanização intensa do país. Também são apresentados nessa 

parte os conceitos de ‘urbanismo’, ‘plano diretor’ e ‘planejamento urbano’, que são 

fundamentais para a pesquisa desse tema. E, ainda, é chamada atenção para as 

instituições criadas nacionalmente para lidar com as demandas urbanas. Na 

segunda parte se fala sobre o âmbito municipal, em que são evidenciados a criação 

do curso de Arquitetura e Urbanismo e o contexto institucional ligado a elaboração 

do plano diretor e criação do IPPUC.  

 O capítulo seguinte fala acerca das propostas e da implantação dos Setores 

Estruturais. A seção inicial expõe a criação dos Setores Estruturais proposta no 

Plano Diretor (1966), seguido da explanação sobre a fase de disputa institucional 

entre IPPUC e URBS e termina com a exposição acerca da implantação dos Setores 

Estruturais.  

 Na primeira parte do capítulo empírico são feitos comentários sobre a 

imprensa no contexto da ditadura militar e sobre a história dos jornais analisados. 

Em seguida, são descritas as escolhas metodológicas da pesquisa. Na Análise dos 

dados, a partir de divisão temática: 1) Vias Estruturais: técnicas e humanização, 2) 

Financiamento das obras, 3) Impacto das obras das Vias Estruturais e 4) Transporte 

coletivo sem metrô. Por fim, são expostas as conclusões de pesquisa. 
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2 CRIAÇÃO DO IPPUC: CONTEXTO, PLANEJAMENTO URBANO E DISPUTAS 
INSTITUCIONAIS 
 

Entre as décadas de 1930 e 1960, as administrações públicas no Brasil 

fizeram uso dos discursos do planejamento e do urbanismo como conhecimento 

técnico necessário para orientar as decisões políticas. Em Curitiba, as influências 

desses discursos deram fundamento para a elaboração de um novo plano de 

urbanismo, em meio a um campo institucional de disputa complexo. Do embate 

entre instituições municipais pela centralização do planejamento urbano e execução 

do plano de urbanismo, foi criado pela Prefeitura, em 1965, o Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC).   

Esse capítulo trata do desenvolvimento do discurso e do campo institucional 

do planejamento urbano no Brasil e em Curitiba, para compreender de que forma o 

IPPUC se constituiu na década de 1960. 

 

2.1 O PLANEJAMENTO URBANO NO BRASIL 
 

2.1.1 Contexto de surgimento 
 

O crescimento urbano no Brasil, derivado dos fenômenos de industrialização 

e urbanização, começou a ser uma questão pautada na atuação do poder público a 

partir das primeiras décadas do século XX. Os fluxos migratórios do êxodo rural e o 

consequente adensamento populacional nas cidades provocaram o aumento de 

problemas urbanos.  

Os censos demográficos mostram como a população das cidades cresceu em 

detrimento do meio rural. Se na década de 1940 as cidades brasileiras atingiram 

mais de 12 milhões de habitantes (em torno de 30% da população do país), nos 

anos de 1950, as cidades passaram a ter mais de 18 milhões de habitantes (em 

torno de 36% da população) e na década de 1960, mais de 30 milhões de habitantes 

(em torno de 44% da população) (IBGE, 1986). Tal crescimento urbano exigiu 

esforços do poder público para suprir as demandas da população. 

Nos anos de 1950, o Estado Federal teve como referência as diretrizes do 

desenvolvimentismo, que teve a intenção de desenvolver o Brasil economicamente. 
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Aqui, como em países da periferia do capitalismo, o desenvolvimento espontâneo já 

não era mais possível e o Estado teria que intervir para incluir o país na disputa 

econômica do capital. Nesse sentido, o Estado criou condições para a expansão dos 

setores privados e industriais (DOUTSDAR, 2010, p. 85 apud CARDOSO, 1978). 

O governo federal centralizou as decisões e desenvolvimento nos âmbitos 

econômicos, políticos e sociais com a instauração do regime militar, da metade da 

década de 1960 até a metade de 1980. Os cargos políticos foram reservados para 

técnicos, o que gerou tecnocracia dos setores públicos.  

A resolução de problemas urbanos, que até então tinha sido historicamente 

atribuída a engenheiros, passou aos poucos a ser delegada pelas administrações 

públicas ao profissional arquiteto e urbanista. Nesse sentido, primeiro o urbanismo e 

depois o planejamento urbano foram vistos como capazes de solucionar os 

problemas urbanos das cidades em crescimento acelerado, com a elaboração de 

planos que deveriam racionalizar a ação do Estado. No entanto, os planos 

encomendados por Prefeituras e governos dos Estados, nomeados principalmente 

como plano diretor, em geral não foram implantados (VILLAÇA, 2004, p. 204).  

 

2.1.2 Urbanismo, plano diretor e planejamento urbano 
  

A história do planejamento urbano no Brasil é dividida por Villaça (2004) em 

quatro fases: 1) Planos de melhoramento e embelezamento urbano (1875-1930), 2) 

Urbanismo e plano diretor (1930-1965), 3) Superplanos (1965-1971), 4) Planos sem 

mapa (1971-1992) (VILLAÇA, 2004, p. 204).  

Os ‘planos de melhoramentos e embelezamento urbano’ foram planos de 

origem no planejamento renascentista francês que pautavam a construção de 

museus, praças e alargamento de ruas, com o apelo à beleza monumental e à 

higienização da cidade (VILLAÇA, 2004, p. 204).  

O termo ‘urbanismo’ também teve origem francesa. Foi utilizado pelo arquiteto 

urbanista Alfred Agache no começo do século XX para designar “uma nova ciência 

da construção e do planejamento das cidades”, que tem a intenção de “controlar o 

desenvolvimento e o crescimento das cidades” (CARMO, 2012, p. 30 apud 

AGACHE, 1930, s/d). Inclusive, Alfred Agache atribuiu a si mesmo a criação do 
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nome, que usou quando fundou a Sociedade Francesa dos Urbanistas, em 1912 

(VILLAÇA, 2004, p. 205 apud AGACHE, 1930, p. 6).  

Para Agache, esse novo conhecimento era, não somente uma técnica 

especializada, mas uma filosofia social, baseada em estudos da história da cidade 

com a finalidade de prever os melhoramentos necessários para harmonizar a 

cidade. O urbanismo de Agache tinha pressupostos evolucionistas e funcionalistas, 

por ver cidade como um organismo vivo, de que era preciso curar as doenças, para 

que a ordem social fosse reestabelecida (CARMO, 2012, p. 31). Agache pode ser 

considerado um dos divulgadores mais influentes do urbanismo no Brasil. 

Entre 1930 e 1965, ‘planos diretores’, orientados pelos pressupostos do 

urbanismo, são elaborados para as cidades brasileiras. Agache e arquitetos do seu 

escritório elaboraram planos de urbanismo para as cidades do Rio de Janeiro 

(1930), Porto Alegre (1938) e Curitiba (1943)1 (VILLAÇA, 2004, p. 204). São feitos 

apontamentos sobre as diretrizes do Plano de Agache (1943) e suas relações com o 

Plano Diretor (1966) de Curitiba na seção 2.2.3.  

Por conta da influência de Agache, o Urbanismo brasileiro se desenvolveu 

nas escolas de Arquitetura porque se associou mais às ‘artes urbanas’. Caso tivesse 

se maior ligação com o sistema viário ou o saneamento, teria se aproximado das 

áreas de Engenharia e Medicina, respectivamente (VILLAÇA, 2004, p. 205).  

A partir da década de 1950, começou a se desenvolver no Brasil um discurso 

sobre o planejamento urbano, que foi referência para urbanistas, políticos e 

imprensa. Em uma realidade social transformada pelo processo de urbanização e 

modernização, o poder público teve a necessidade de integrar vários objetivos de 

planos urbanos para atender as demanda complexa da cidade. Essa integração teve 

como produto central o plano diretor (VILLAÇA, 2004, p. 177). Villaça (2004) chama 

essa fase de ‘discurso’ sobre o planejamento urbano, pois na maioria dos casos os 

planos diretores não resultaram em ação efetiva das administrações municipais, 

apesar de terem sido encomendadas por elas (VILLAÇA, 2004, p. 187).  

O plano de Agache para o Rio de Janeiro (1930) foi o primeiro a conter o 

termo ‘plano diretor’ (VILLAÇA, 2004, p. 188). O conceito mais difundido de plano 

diretor se baseia no ideário modernista e na legitimidade da visão científica sobre a 

realidade urbana. É um documento que resulta de um processo contínuo de 

1 Outros arquitetos internacionais que atuaram no Brasil trouxeram outras concepções de urbanismo, 
porém não é a intenção desse trabalho fazer uma revisão histórica do urbanismo. 
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planejamento e requer controle e atualização periódicos. Nesse sentido, a partir de 

uma visão global e de longo prazo, o plano é um diagnóstico e um prognóstico da 

cidade que estabelece metas e prazos para solucionar os problemas urbanos de 

forma integrada. O plano diretor deve ser elaborado democraticamente, aprovado 

por lei e executado por órgão central (VILLAÇA, 2004, p. 187-188). Essas 

características compõe o Plano Diretor (1966) que foi elaborado pelo IPPUC e 

executado na década seguinte por Jaime Lerner na Prefeitura.  

 

2.1.3 Campo institucional do planejamento urbano 
 

Por conta da apropriação do poder público do discurso do urbanismo e 

planejamento como conhecimentos técnicos com a finalidade de solucionar os 

crescentes problemas urbanos, são criados os Departamentos de Urbanismo nas 

cidades brasileiras, na década de 1940. Esses departamentos ficaram responsáveis, 

em geral, pela fiscalização de legislações construtivas, de zoneamento e de uso do 

solo. Não foram vinculados ao planejamento da cidade, que era feito pela Câmara 

de Vereadores e da Prefeitura através da legislação urbanística pontual (OLIVEIRA, 

2000, p. 81).  

Outro movimento institucional típico no contexto de urbanização brasileiro foi 

a criação de empresas de urbanização e desenvolvimento econômico de economia 

mista. Essas agências de capital público e privado, gerenciadas pelo poder público, 

captavam recursos de forma autônoma ao Estado e constituíam uma solução à 

deficiência da administração pública, com, por exemplo, o financiamento das obras 

municipais (AUGUSTO, 1978, p. 29; OLIVEIRA, loc. cit).  

 

2.2 O PLANEJAMENTO URBANO EM CURITIBA 
 

2.2.1 Crescimento demográfico em Curitiba 
 

Nas décadas de 1950 e 1960, o Paraná e Curitiba experimentaram um 

crescimento demográfico intenso. Se nos anos de 1940 foram registrados 1.236.276 

habitantes no Estado, nas duas décadas seguintes a população do Paraná foi de 

2.115.547 e 4.268.239, respectivamente. Três milhões de habitantes a mais em 
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duas décadas. No caso da capital, o acréscimo também foi significativo, como 

mostra a Tabela 1.  

 

TABELA 1 – POPULAÇÃO DE CURITIBA E TAXA CRESCIMENTO POR DÉCADA 

População de Curitiba 
(habitantes) 

Taxa de crescimento da 
população de Curitiba (%) 

1940(1) 140.656 1940-1950 2,53 

1950(1) 180.575 1950-1960 7,18 

1960(2) 361.309 1960-1970 5,62 

1970(2) 609.026   

(1) População presente, (2) População recenseada.  

Fonte: IBGE (1951, 1986, s/d) e PILLOTO, 2010, p. 43. 

 

Como a população de Curitiba cresceu mais de 7% entre as décadas de 1950 

e 1960, o poder público foi pressionado para resolver demandas de infraestrutura e 

qualidade de vida. Na primeira metade dos anos de 1960, os principais problemas 

da cidade eram déficit de habitação, loteamentos clandestinos, inundações 

frequentes no centro, mal estado da rede viária por tráfego pesado e centro em 

deterioração, com vias estreitas e prédios decadentes (OLIVEIRA, 2000, p.72). A 

intenção de ordenar o crescimento da cidade foi justificativa mobilizada pelo poder 

público para criar o IPPUC e o Plano Diretor (1966). 

 

2.2.2 Urbanismo em Curitiba: Escola de Arquitetura da UFPR 
 

Desde o final da década de 1950, o governo do Estado do Paraná considerou 

a ampliação da formação técnica como medida para o desenvolvimento do Estado 

(DUDEQUE, 2010, p. 176). Para suprir a demanda do governo estadual por técnicos 

de planejamento, é criada a Escola de Arquitetura da Universidade do Paraná, em 

1962, depois de 10 anos de estudos internos na universidade para tal fim. Esse fato 

muda a configuração da atuação de técnicos no poder público local, até então 

ocupado hegemonicamente por engenheiros. 

A gestão do prefeito Ivo Arzua (1962-1966), que era engenheiro de formação, 

foi especialmente um exemplo da hegemonia dos engenheiros, pois os professores 
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da Escola de Engenharia ocuparam posições de chefia na Prefeitura, na Reitoria da 

UFPR, na CODEPAR, no Departamento de Urbanismo da Prefeitura, na Secretaria 

de Educação do Estado (IUPERJ, 1975, p. 24). 

A abertura do curso de Arquitetura (1962) trouxe arquitetos migrantes para 

seu corpo docente e atraiu os filhos da classe média, o que proporcionou uma 

efervescência na arquitetura local, principalmente ao redor dos concursos nacionais 

para edifícios públicos e de um novo plano para a cidade. Entre os docentes e o 

primeiro grupo de alunos formados por esse curso, em 1964, estavam arquitetos que 

atuaram a favor do estabelecimento de um novo plano urbanístico e que liderariam 

esse processo em Curitiba. Entre outros, vieram para Curitiba atuar como docentes 

e fazer o curso: Luiz Forte Netto, José e Roberto Gandolfi e Joel Ramalho vieram da 

Universidade Mackenzie, São Paulo; Marlene e Almir Fernandes vieram do Rio de 

Janeiro; Domingos Bongestabs, de Castro (PR); Manoel Coelho de Florianópolis 

(SC); Leo Grosmann de Porto Alegre (RS) e Jaime Lerner, filho de pequenos 

comerciantes judeus (DUDEQUE, 2010, p. 177).  

 

2.2.3 Campo institucional do planejamento urbano 
 

 A partir da década de 1960, o planejamento urbano que se desenvolveu em 

Curitiba se organizou em um campo institucional complexo de agências estaduais e 

municipais, que se relacionaram em dois sentidos: 1) convergência de interesses 

para criação de plano diretor e 2) divergência de interesses para disputar a 

elaboração do detalhamento e execução do plano diretor. Como será detalhado na 

seção seguinte, a CODEPAR, a SAGMACS, a Serete e o Departamento de 

Urbanismo se envolveram no primeiro sentido, e a URBS, o IPPUC e o 

Departamento de Urbanismo se envolveram no segundo. As funções que cada 

instituição teve no processo de criação do Plano Diretor e do IPPUC foram dispostas 

No Quadro 1.  

 

QUADRO 1 – INSTITUIÇÕES RELEVANTES PARA O PLANEJAMENTO URBANO 

EM CURITIBA NA DÉCADA 1960 

Instituição Função no processo Natureza institucional 
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SAGMACS Elaborou o Plano de 
Desenvolvimento do Paraná 
(1963) 

Empresa Privada 

CODEPAR Estabeleceu diretrizes de 
planejamento à Prefeitura 
Subsidiou o Plano Preliminar de 
Urbanismo (1965) 

Governo do Estado 

(Economia mista) 

SERETE – Wilheim  Elaborou o Plano Preliminar de 
Urbanismo (1965) 

Empresa Privada 

Departamento de Urbanismo Fiscalização de legislações 
construtivas; 

Geriu o concurso do Plano 
Preliminar de Urbanismo (1965);  

Disputou a execução do Plano 
Diretor (1966); 

Cedeu funcionários para o IPPUC 

Prefeitura de Curitiba 

URBS Execução de obras de 
pavimentação, saneamento e 
iluminação; 

Disputou a elaboração e 
execução do Plano Diretor (1966) 

Prefeitura de Curitiba 

(Economia Mista) 

IPPUC Elaborou e executou o Plano 
Diretor (1966)  

Prefeitura de Curitiba 

Fonte: A autora (2014).  
 

A CODEPAR (Companhia de Desenvolvimento do Estado do Paraná) foi um 

órgão de economia mista de financiamento de investimentos para desenvolver o 

Paraná, criada pela gestão de Ney Braga no Estado (1961-1965), em 1962.  

A URBS (Companhia de Urbanização e Saneamento de Curitiba) é uma 

empresa de urbanismo de economia mista que foi relevante na disputa institucional 

pela liderança do planejamento municipal. Foi criada, em 1963, para fazer obras de 

pavimentação, saneamento e iluminação, serviços a serem pagos pelos 

proprietários beneficiados (OLIVEIRA, 2000, p. 91). Entretanto, a URBS tentou 

angariar outras competências para si, durante a década de 1960. No caso do 

concurso para o plano preliminar, por exemplo, a URBS se viu no direito de fazê-lo e 

ofereceu um plano sem ônus à Prefeitura, publicando na imprensa um estudo sobre 

os problemas de Curitiba, mas não teve êxito (DUDEQUE, 2010, p. 118).  

15 
 



A SAGMACS foi uma empresa do Padre Louis Joseph Lebret, que atuou junto 

ao grupo Economia e Humanismo com o objetivo de forjar uma mentalidade de 

planejamento, conter os excessos do populismo e do capitalismo e afastar o 

comunismo (OLIVEIRA, 2000, p. 67). 

A democracia cristã é um aspecto ideológico que operou no campo 

institucional no Paraná e em Curitiba na década de 1960, que pode ter influenciado 

o processo de elaboração do plano urbanístico e do instituto de planejamento. Essa 

influência pode ter acontecido por duas vias. Em primeiro lugar, pela atuação da 

SAGMACS no governo do Estado. A gestão de Ney Braga no Estado (1961-1965) 

encomendou um estudo para o desenvolvimento do Paraná, que resultou no I Plano 

de Desenvolvimento do Paraná, documento diagnóstico para orientar as ações do 

Estado, que previa a industrialização de Curitiba (IUPERJ, 1975, p. 21). Em segundo 

lugar, na década de 1960, o Partido Democrático Cristão (PDC) é o partido de Ney 

Braga e Ivo Arzua, dois atores políticas centrais para o processo de 

institucionalização do planejamento urbano, do qual o resultado é a criação do 

IPPUC. O PDC ganhou espaço no campo político estadual e municipal quando 

ocupou cargos de direção sozinho ou coligado a outros partidos, no começo da 

década de 19602 (DOUSTDAR, 2010, p. 96). 

 

2.2.4 Convergências e divergências na criação do IPPUC 
 

A história da criação do IPPUC tem início com a solicitação da URBS por 

financiamento de recursos para a CODEPAR para a construção de um viaduto e de 

uma avenida diametral prevista no Plano Agache (1943) para desafogar o centro. O 

pedido foi negado pela CODEPAR, que apontou para a necessidade de um novo 

plano urbanístico para Curitiba (DUDEQUE, 2000, p. 118). Apesar das pressões do 

Departamento de Urbanismo e dos professores do recente curso de Arquitetura e 

Urbanismo da UFPR por um novo plano diretor, a Prefeitura temia o alto custo da 

encomenda de um plano que poderia ser engavetado. Isso foi resolvido com a 

proposta irrecusável da CODEPAR, que dispunha de recursos para estudos de 

infraestrutura e planejamento urbanos (GARCEZ, 2006, p.94). Segundo essa 

2 Em 1961, Jânio Quadros é eleito Presidente da República pela coligação PTN-PDC, no mesmo ano 
Ney Braga se elege Governador do Estado do Paraná pelo PDC e, em 1962, Ivo Pereira Arzua é 
eleito Prefeito Municipal de Curitiba, pelo PDC (DOUSTDAR, 2010, p.97). 
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proposta, havia a necessidade de um processo de planejamento iniciado pela 

escolha através de concurso público da empresa de urbanismo responsável para 

fazer o plano, que foi chamado de plano preliminar, por anteceder o plano diretor de 

fato (DUDEQUE, 2010, p. 119).  

O concurso para o Plano Preliminar de Urbanismo (PPU) foi aberto, no final 

de 1964, e seis empresas de urbanismo, que prestavam serviços à CODEPAR, 

foram convidadas a participar. Faltam documentos que possibilitem entender os 

critérios do concurso (DUDEQUE, 2010, p. 123). Foi escolhida a empresa paulista 

Serete Sociedade de Estudos e Projetos, para realizar estudos socioeconômicos, 

que contratou a empresa Jorge Wilheim Arquitetos Associados para propor o plano 

urbanístico (GARCEZ, 2006, p. 99). Por recomendação do Plano SAGMACS (1963) 

e da CODEPAR, o Departamento de Urbanismo, que fez o concurso, exigiu um 

grupo técnico da Prefeitura para acompanhar a elaboração e executar o plano e, 

assim, criou-se o Grupo de Acompanhamento local (DUDEQUE, 2010, p. 121). Esse 

grupo era composto, entre outros, por o engenheiro e arquiteto recém-formado 

Jaime Lerner. 

Em fevereiro de 1965, a Serete e a CODEPAR firmaram contrato que 

enfatizou que o objetivo do PPU seria o desenvolvimento urbanístico e de áreas 

especiais, principalmente, industriais. Se para a administração municipal isso era a 

especificação de uma área, para a administração estadual era o principal objetivo do 

plano (DUDEQUE, 2010, p. 123). Além disso, o contrato dizia que o plano preliminar 

deveria conter as tendências de desenvolvimento urbano, a localização de zonas 

industriais, o programa de obras prioritárias e a proposta de condições para elaborar 

um Plano Diretor (IUPERJ, 1975, p. 46). 

O PPU foi feito no primeiro semestre de 1965, resultado de reuniões 

quinzenais entre a Serete, Jorge Wilheim e o Grupo de Acompanhamento local em 

São Paulo. Em junho de 1965, a CODEPAR entregou o PPU à Prefeitura e exigiu 

debate público, que aconteceu nos Seminários Curitiba de Amanhã, durante julho de 

1965 (DUDEQUE, 2010, p.129). Foram palestras de exposição do PPU a várias 

entidades de classe e organizações de trabalhadores locais, com a finalidade de 

legitimar o plano (OLIVEIRA, 2000, p. 63). Além disso, no final dos seminários, a 

Prefeitura cria a APPUC (Assessoria de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Curitiba) para analisar as propostas do seminário e incluir no plano.  
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A coordenação do plano era um campo em disputa pelos órgãos municipais 

ligados à urbanização. A URBS e o Departamento de Urbanismo (DU) queriam ser 

responsáveis pelo Plano Diretor, que seria feito a partir do PPU (OLIVEIRA, 2000, p. 

93). Apesar de haver fatores que pareciam favorecer o DU, por ser a instituição que 

vinha fazendo mudanças urbanas, que realizou o concurso para a empresa de 

urbanismo, que compôs o grupo inicial de acompanhamento local (IUPERJ, 1975, p. 

48; DUDEQUE, 2010, p. 141) ele não foi escolhido pela Prefeitura. Por outro lado, a 

intenção da URBS de fazer o plano urbanístico já tinha sido descartada e, apesar de 

mostrar na imprensa seu descontentamento com o processo de elaboração e 

legitimação do PPU, isso não afetou as decisões da Prefeitura (DUDEQUE, 2010, p. 

132). E a APPUC, composta por membros do Grupo de Acompanhamento local, 

advindos do DU e de outros órgãos, tinha a intenção de se tornar o órgão 

permanente de planejamento e fazer o Plano Diretor3. 

O ator decisivo na resolução dessa disputa foi o autor da parte urbanística do 

PPU, o arquiteto Jorge Wilheim. Ele quis garantir que seu plano seria implantado e 

negociou com dirigentes do Estado e do Município para que fosse criada uma 

autarquia ligada ao prefeito, que gerisse o plano (DUDEQUE, 2010, p. 142). Em 

01/12/1965, a Prefeitura criou o IPPUC, que era composta pelos arquitetos da 

APPUC, entre eles Jaime Lerner. O IPPUC elaborou, a partir do PPU, o projeto do 

Plano Diretor, aprovado como lei em julho de 1966.  

 

 

 

 

  

3 Dos 9 integrantes da APPUC, segundo consultas aos decretos municipais, 7 deles eram do Grupo 
de Acompanhamento Local: Francisca Rischbieter, Dulcia Auriquio, José Maria Gandolfi, Domingos 
Bongestabs, Almir Fernandes, Reinhold Stephanes, Raymundo B. Marussig, Jair Leal (supervisor) e 
Jaime Lerner (Decretos 1236/1965, 1364/1965 e 1749/1965). 

 
18 

 

                                                             



3 SETORES ESTRUTURAIS: PROJETOS E IMPLANTAÇÃO 
 

3.1 A PROPOSTA DO PLANO DIRETOR (1966) 
 

A delimitação das Vias Estruturais foi executada pelo IPPUC e Prefeitura a 

partir de 1972 e teve consequências determinantes para Curitiba. Esse projeto 

estabeleceu áreas para receber infraestrutura viária e transporte coletivo e 

direcionou a verticalização da cidade. 

O Plano Preliminar de Urbanismo (1965), feito em colaboração entre Serete e 

Jorge Wilheim, propôs o desenvolvimento preferencial da cidade no eixo norte e sul, 

segundo a organização linear da cidade nesses eixos. Para tanto, estabeleceu vias 

rápidas tangentes ao centro nas direções norte e sul, para automóveis e transporte 

coletivo. Essas vias teriam 30 metros de largura, com uma parte central para o fluxo 

rápido e duas laterais para o tráfego lento, semelhantes à Champs Elisée em Paris 

(DUDEQUE, 2010, p. 128).  

A escolha da localização dos eixos estruturais, ao norte na Av. João 

Gualberto e ao sul na Av. República Argentina, é justificada pelo PPU por conta da 

maior densidade nos bairros por que passam essas avenidas, no percurso nordeste-

sudeste. Para um autor, Wilheim teria observado os dados demográficos de 1965 de 

Curitiba e compreendido que, por conta da condição geológica de terrenos 

acidentados ao sul, a leste e a sudoeste, a população se concentrou historicamente 

nos bairros no eixo nordeste-sudeste (DUDEQUE, 2010, p. 125). No entanto, para 

outro autor, essa argumentação legitima o investimento dos serviços públicos para 

áreas e populações já valorizadas. Para tanto, o plano preliminar constrói seu 

argumento na polarização entre a tendência longitudinal, contínua e orgânica que a 

cidade teria no eixo nordeste-sudeste e a ocupação extensiva, residual, inorgânica e 

recente dos bairros além da BR-116 (SOUZA, 2001, p. 113)4.  

No Plano Diretor (1966), resultado das alterações feitas pelo IPPUC no plano 

preliminar, os Setores Estruturais são criados e caracterizados como áreas de uma 

ou duas quadras para cada lado da via larga de fluxo rápido. Para essas áreas foi 

idealizada uma paisagem típica da cidade, com normas de ocupação e uso do solo 

4 Esse trabalho não irá tomar posição em relação aos acertos ou erros do plano urbanístico e das 
modificações consequentes na cidade, mas quer compreender de que forma a imprensa e a opinião 
pública receberam, a época, tais mudanças e entender como elas contribuíram na consagração do 
IPPUC e do modelo de urbanismo implantado em Curitiba. 
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que, no futuro, resultassem em um parque habitacional linear (DUDEQUE, 2010, p. 

142). Esse projeto foi inspirado nos principais tópicos de programa da arquitetura 

moderna e funcionalista. Segundo a Carta de Atenas, de 19335, esses tópicos 

seriam a 1) necessidade de planejamento regional e intraurbano, 2) a implantação 

do zoneamento, por meio da separação de usos distintos, 3) submissão da 

propriedade privada do solo urbano aos interesses coletivos, 4) a verticalização dos 

edifícios em ampla áreas verdes, e 5) a industrialização dos componentes e a 

padronização das construções (ALMEIDA, 2010, p. 11). No Plano Diretor (1966), 

assim com as nas superquadras de Brasília, a proposta era romper com quadras 

fechadas e com a distinção entre frente e fundos dos edifícios, de forma que o 

espaço público se misturasse ao privado (DUDEQUE, 2010, p. 143).  

Para tanto, o plano propôs normas de ocupação e uso do solo específicas 

para esses setores. Foi permitida a construção de até 3 torres de habitação por 

quadra, distantes pelo menos 30 metros uma torre da outra, cada torre com altura 

máxima de 63 metros, com pelo menos 10 metros de recuo da rua e em lote com no 

mínimo 2000 m2, além de taxa de ocupação máxima de 1/3 do lote (Lei 2828/66, Art. 

37, I, IV). Além da área construída do edifício, o restante do lote deveria ser 

ajardinado e mantido pelos condôminos (Lei 2828/66, Art. 37, VI). Essa proposta é 

ilustrada na Figura 1. 

Entretanto, nas regiões delimitadas pelos Setores Estruturais já havia sido 

feito loteamento e cada quadra tinha, pelo menos, uma dúzia de lotes, a maioria com 

metragem inferior a exigida para construções de edifícios. Cientes disso, os 

planejadores incluíram uma solução jurídica no plano: a Prefeitura liberaria a 

construção de edifícios para os 3 primeiros proprietários que requeressem o pedido 

e iniciassem as obras. Dessa forma, o plano tinha a intenção que os proprietários 

negociassem unificações em si. Para os demais lotes, seria permitido construções 

de dois pavimentos, no máximo (Lei 2828/66, Art. 37, VIII, §1º,§2º). Na prática, tais 

medidas não seriam eficazes e o conceito dos Setores Estruturais seria modificado 

para ser implantado. 

 

  

5 A Carta de Atenas é um documento ata do IV CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura 
Moderna) em 1933. Le Coubusier publicou, em 1941, uma versão modificada que intitulou “A Carta 
de Atenas”. 
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FIGURA 1 – SETORES ESTRUTURAIS PLANO DIRETOR (1966) 

Fonte: DUDEQUE, 2010, p. 141. 

 

É preciso fazer algumas considerações sobre o que tinha sido feito no campo 

do planejamento urbano antes do Plano Diretor (1966).  

O primeiro plano diretor para Curitiba, feito pelo renomado urbanista Alfred 

Agache por conta da encomenda do Governo do Estado, para conter o problema de 

inundações dos rios no centro (GARCEZ, 2006, p. 70). Plano de Urbanização da 

Cidade de 1943, que propôs, entre outras coisas, o zoneamento da cidade em 

centro comercial, centro administrativo, cidade universitária, setor militar, centro 

industrial, centro de abastecimento; o sistema viário do Plano de Avenidas, com vias 

radiais, em direção ao centro e vias perimetrais circuncêntricas, de ligação entre os 

bairros; e o desenho de modelos de prédios públicos para o centro cívico e prédios 

para a Rua XV de Novembro (OLIVEIRA, 2000, p. 72; GARCEZ, 2006, p. 72). 

O Plano de Avenidas foi parcialmente implantado por conta de sua rigidez 

interna e da dificuldade de desapropriações exigidas para alargar as vias radiais 

previstas (GARCEZ, 2006, p. 76). 
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Apesar de autores (DUDEQUE, 2010; OLIVEIRA, 2000) considerarem o 

Plano de Agache um plano implantado parcialmente, que se tornou ‘letra morta’, 

com o crescimento da cidade, e do esforço de Wilheim em distanciar seu plano para 

Curitiba do plano diretor anterior, é possível apontar alguns pontos de continuidade 

entre eles. A delimitação de vias de ligação saindo do centro para os bairros, que no 

Plano Diretor são as ‘vias estruturais’, a Av. João Gualberto e a Av. Rep. Argentina, 

estavam no plano de avenidas de Agache como ‘radiais’.  

No Mapa 1, a radial principal representada pela linha verde no sentido 

nordeste é a Av. João Gualberto e a radial secundária representada pela linha azul 

claro no sentido sudeste é a Av. Rep. Argentina. No Mapa 2, é possível ver na linha 

em vermelho, o traçado das Vias Estruturais. 

Segundo o plano de Agache (1943),  
“As avenidas de ligação, desde que dessem rápido acesso bairro-centro, 
seriam fator de atração para a urbanização da periferia, pois os 
trabalhadores chegariam ao centro por meio de um sistema geral de 
transporte de massa.” (CARMO, 2012, p. 39). 

 Nesse sentido, pode se afirmar que já havia no plano de Agache para Curitiba 

a intenção de que as vias de ligação com os bairros orientassem o transporte de 

massa e a habitação. Esse plano também apontou a necessidade de haver uma 

centralização institucional na administração municipal para que os melhoramentos 

propostos pudessem se efetivar (CARMO, 2012, p. 45). 

 Por outro lado, é bem verdade que o conceito de vias circuncêntricas das 

‘perimetrais’ tinham intenção totalmente diversa das vias estruturais lineares em 

relação a delimitação de zonas e ocupação do solo. As perimetrais funcionariam 

como uma via de contorno das zonas residenciais e as ligariam com as demais 

zonas da cidade (CARMO, 2012, p. 29). Como exposto acima, as vias estruturais 

reuniam normas de ocupação e construção civil, concentração comercial e 

habitacional e transporte coletivo ao longo de seu traçado.   
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MAPA 1- SISTEMA VIÁRIO DO PLANO AGACHE (1943) 

 
Fonte: IPPUC (2001). 
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MAPA 2 – SISTEMA VIÁRIO DO PLANO PRELIMINAR DE URBANISMO (1965) 

 
Fonte: IPPUC (1997). 
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3.2 IPPUC E URBS: DISPUTA INSTITUCIONAL  
 

Como foi dito acima, nos anos posteriores à aprovação do Plano Diretor 

(1966), o planejamento urbano esteve em disputa e o IPPUC não conseguiu ter 

centralidade na gestão de Omar Sabbag (1967-1970) e implantar o plano que tinha 

elaborado. Alguns episódios demonstram esse embate.  

Em 1967, o IPPUC tenta iniciar a implantação dos eixos estruturais, a partir 

da determinação do fim dos loteamentos tradicionais, porém a URBS, que foi o 

órgão central nessa gestão, não teve interesse em acabar com a divisão tradicional 

dos lotes (DUDEQUE, 2010, p. 173). Em 1969, o presidente do IPPUC a época, Luiz 

Forte Netto, aproveitou a saída de Omar Sabbag para licença de saúde e tentou 

iniciar obras na Av. Sete de Setembro para transformá-la em eixo estrutural, mas 

não teve êxito. Nessa ocasião, Forte Netto renunciou a presidência do IPPUC 

(DUDEQUE, 2010, p. 180).  

No projeto da Estação Rodoferroviária, as tensões institucionais, conceituais e 

pessoais entre Prefeitura e IPPUC se acirraram. Uma comissão de arquitetos do 

IPPUC, composta por Jaime Lerner, Domingos Bongestabs, Rafael Dely e Joel 

Ramalho, fez o projeto, aprovado e noticiado na imprensa. Entretanto, a Prefeitura, 

antes de iniciar as obras, contratou o engenheiro Rubens Meister para fazer outro 

projeto. Segundo relatos dos arquitetos, a Prefeitura alegou que o IPPUC teria 

atrasado prazos e fechado o diálogo com órgãos municipais, o que eles negam. 

Com isso, Jaime Lerner também renunciou a presidência do IPPUC (DUDEQUE, 

2010, p. 183).  

Apesar disso, dois instrumentos legais a respeito dos Setores Estruturais 

foram feitos durante essa administração. O Decreto 1650/68, que regulamenta as 

normas de ocupação dos terrenos situados nos Setores Estruturais, alterou o 

tamanho do lote mínimo para construção das torres isoladas para 1200 m2 e 

diminuiu a altura máxima das torres para 45 metros. E, ainda, a Lei 3503/69, que 

define novo zoneamento para Curitiba, trouxe pequena alteração do traçado do 

Setor Estrutural Norte. Mas nenhum projeto do Plano Diretor (1966) saiu do papel 

nessa gestão.  
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3.3 A IMPLANTAÇÃO DOS SETORES ESTRUTURAIS NOS ANOS 1970 
 

Jaime Lerner foi o responsável por colocar as diretrizes do Plano Diretor 

(1966) em prática e, junto a isso, dar centralidade e poder decisório ao IPPUC, com 

sua indicação para a Prefeitura, em 1971. Toda a literatura sobre o IPPUC enaltece 

esse fato (DUDEQUE, 2010; FACHINI, 1975; IUPERJ, 1975; OLIVEIRA, 2000). Além 

disso, Lerner indicou uma equipe de arquitetos para os cargos de chefia dos órgãos 

municipais (e um estadual), o que alterou a correlação de força política na máquina 

administrativa a favor do Plano Diretor (1966) e dos arquitetos6.  

 Como com o AI-3, governadores ficaram responsáveis por indicar os 

prefeitos, no fim de 1970, Leon Peres indicou Lerner para a Prefeitura de Curitiba. 

Fazendo uma curta recapitulação da carreira política e profissional de Lerner até 

aquele momento, coincidências ou não se sobrepõe na justificativa dessa indicação.  

Era engenheiro civil, título de excelência para cargos públicos na ditadura 

militar. Depois de formado no início da década de 1960, fez estágio no escritório 

Candilis-Josic-Woods, em Paris (DUDEQUE, 2010, p. 206). Dessa forma, ele tomou 

contato com a vanguarda urbanística internacional, principalmente, as ideias do 

Team 10 do CIAM (Congresso Internacional do Arquitetura Moderna) e no 

detalhamento do projeto Toulouse-le-Miraill, em que teve contato com projetos de 

cidade linear7. A partir dessa influência, Jorge Wilheim teria visto em Lerner a 

pessoa mais indicada para entender e implantar seu plano urbanístico. Lerner voltou 

do estágio para cursar o curso de arquitetura na UFPR. Compôs o Grupo de 

Acompanhamento local do plano preliminar, a APPUC e o IPPUC, onde foi diretor-

6 Para o Gabinete do Prefeito, foram designados Francisca Rischbieter, Dulcia Auriquio, Nicolau 
Klupel (Decretos 457, 458, 461 e 462 de 24/03/71) que eram do IPPUC. Para a Diretoria de Parques 
e Praças do Departamento de Obras, foi designado José Maria Gandolfi (Decreto 487 de 24/03/71), 
que era do IPPUC. Para o Departamento de Urbanismo, foi designado diretor Manoel Ribas Neto 
(Decreto 472 de 24/03/71) que era do IPPUC. Para a COHAB-CT, foi indicado Joel Ramalho, que era 
do IPPUC. Para a URBS, foi indicado Cássio Taniguchi. Para o DETRAN, foi indicado Marcos Prado, 
que se formou no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR. Para fazer a programação visual de 
Curitiba foi indicado Manoel Coelho, que era do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR 
(DUDEQUE, 2010, p. 210). No IPPUC, foram mantidos Dulcia Auriquio, Domingos Bongestabs e 
Rafael Dely, os dois últimos formados no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPR (Decreto 496 de 
24/03/71 e Decreto 522 de 31/03/71). 
7 O Team 10 foi um grupo multinacional de arquitetos exilados que discutia os rumos da Arquitetura e 
Urbanismo modernos e defendiam que Arquitetura moderna não era um estilo, mas raciocínio e 
projeto. Não definiram teorias, nem temas pra discutir: discutiam pelo método experimental caso a 
caso e projeto a projeto. Brasília foi a maior influência do CIAM no Brasil. O desenho do projeto de 
Toulouse-le-Miraill era o cruzamento de linhas que separavam fluxos de automóveis e de pedestres, 
que era semelhante com o desenho das Vias Estruturais do plano feito por Wilheim (DUDEQUE, 
2010, p. 208). 
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presidente. Tinha o escritório Lerner Bongestabs Arquitetos Associados no mesmo 

prédio do escritório de exportação de café do governador Leon Peres (DUDEQUE, 

2010, p. 209). Lerner tinha o currículo certo, o endereço certo e se desentendeu com 

a pessoa certa, no caso o Prefeito Omar Sabbag, de quem Leon Peres desgostava8.  

 Uma vez prefeito, além de distribuir cargos municipais entre colegas, Lerner 

tomou medidas para alterar a correlação de forças políticas entre os órgãos 

municipais. Ao Departamento de Urbanismo delegou a aplicação e fiscalização do 

zoneamento e de novas construções e a URBS ficou como empresa construtora 

(DUDEQUE, 2010, p. 218).  

Além disso, as alterações do Regulamento do IPPUC indicaram a intenção de 

centralizar as decisões sobre a cidade nessa instituição. Por exemplo, o Conselho 

Deliberativo, que era o órgão de comunicação do IPPUC com a Prefeitura, teve sua 

composição alterada. Aumentou a representação da Diretoria Executiva do IPPUC 

de 1 para 4 votos (Decreto 205/72, Art. 3) e foram incluídas as representações dos 

Departamentos do Patrimônio e da Fazenda (Decreto 205/72, Art. 3), de modo a 

incluir o IPPUC no orçamento municipal (IUPERJ, 1975, p. 59). Durante a 

administração, o IPPUC se configurou como instância decisória máxima e conseguiu 

implantar os projetos decorrentes do Plano Diretor (1966), como o dos Setores 

Estruturais, com autonomia política sem precedentes nas metrópoles brasileiras9. 

 Mesmo que Lerner fosse um dos idealizadores do Plano Diretor (1966) e 

tivesse vontade política de implantá-lo, a proposta para os Setores Estruturais era 

dispendiosa. Considerando que a via central dos Setores Estruturais teria 30 metros 

de largura, seriam necessárias desapropriações, demolições e reconstruções por 20 

quilômetros de extensão, nos eixos norte e sul (DUDEQUE, 2010, p. 222).  

Segundo as versões dos depoimentos de Cassio Taniguchi, Jaime Lerner, 

Domingos Bongestabs e Manoel Coelho, a ideia que salvou o projeto veio de Rafael 

Dely, arquiteto do IPPUC, e foi cunhada de sistema trinário. O sistema trinário 

abrange a área dos Setores Estruturais, ou seja, o conjunto de 4 quadras, entre as 

quais existem na margem duas ruas paralelas e laterais de sentido único para 

veículos em alta velocidade, as vias rápidas, e uma rua central, composta de três 

8 O prefeito Omar Sabbag, que foi indicado pelo ex-governador Paulo Pimentel, de que Leon Peres 
não gostava (DUDEQUE, 2010, p. 210). 
9 A concentração de competências e poder decisório no IPPUC foi questionada nos anos de 1980, 
com a instalação de uma CPI do IPPUC na Câmara de Vereadores para investigar o caso 
(OLIVEIRA, 2000, p. 101).  
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vias: a via central exclusiva para ônibus e as duas laterais para veículos em baixa 

velocidade (DUDEQUE, 2010, p. 223). Pela letra da lei esse nome só apareceu pela 

primeira vez no Decreto 399/1980. No entanto, o sistema trinário foi amplamente 

divulgado na imprensa antes e durante as obras de implantação dos Setores 

Estruturais Norte e Sul, na gestão de Lerner (1971-1974), como mostra a Análise de 

Dados. 

 

FIGURA 2 – SISTEMA TRINÁRIO DE VIAS 

 
Fonte: DUDEQUE, 2010, p. 223. 

 

Nesse período, foram aprovados dois dispositivos legais a respeito dos 

Setores Estruturais. A Lei 4199/1972 de Zoneamento de Uso do Solo definiu 

parâmetros de ocupação e uso do solo para a cidade e um novo mapa de 

zoneamento. Ainda fez alterações no traçado dos Setores Estruturais e destacou 

que seriam regulamentados por decreto. No mesmo ano, foi publicado o Decreto 

395/1972, que definiu novos parâmetros de ocupação e o uso do solo nos Setores 

Estruturais. As normas para construção nesses setores incluíram a diminuição da 

área mínima do lote para 360 m2 e 12 metros de frente e o aumento do percentual 

de construção máximo para 50%, sendo possível ser 100% no térreo e na sobreloja 

(Decreto 395/72, Art. 4º).  

Com essa legislação, o conceito inicial da ocupação dos terrenos nos eixos 

estruturais, enquanto áreas de verticalização espaçada, em que não haveriam 

quadras fechadas e em meio a áreas verdes, formando um parque habitacional 

linear, cai por terra definitivamente. Da concepção das vias estruturais de Jorge 

Wilheim, de 2000 m2 passou a ser 360 m2 a área mínima necessária para construir 

edificações comerciais, habitacionais, de serviços ou até indústrias leves (Decreto 

395/72, Art. 2º). Além disso, a área de ocupação máxima foi ampliada para até 100% 
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no piso térreo e na sobreloja, em comparação com os 1/3 do lote do Plano Diretor 

(1966). Inclusive, no decreto não se falou mais de áreas verdes nesses setores. A 

legislação acerca dos Setores Estruturais no período analisado nessa pesquisa é 

sintetizada no Quadro 2. 

 

QUADRO 2 – LEGISLAÇÃO DOS SETORES ESTRUTURAIS (1966-1972) 
Lei ou Decreto e 
ano 

Ementa Principais parâmetros dos Setores 
Estruturais 

Lei 2828/1966 Plano Diretor de Curitiba 3 torres de habitação coletiva; lote 

mínimo 2000m2/torre; altura máxima 

63m; tx de ocupação 1/3 do lote 

Decreto 1650/1969 Regulamenta os usos e normas 

de ocupação dos terrenos 

situados nos Setores Estruturais 

Até 3 torres de habitação coletiva por 

quadra; lote mínimo 1200 m2/torre;  

altura máxima 45m; tx de ocupação 1/3 

do lote 

Lei 3503/1969 Delimitação para as zonas do 

Município de Curitiba 

Altera traçado dos Setores Estruturais 

Não define parâmetros 

Lei 4199/1972 Zoneamento de uso do solo Altera traçado dos Setores Estruturais 

Não define parâmetros 

Decreto 395/1972 Regulamenta o uso e ocupação 

no Setor Estrutural  

Lote mínimo 360m2; tx de ocupação 

50% (100% térreo)  

Fonte: PILLOTO, 2010, p. 119. 

 

No momento de implantar esse projeto modernista dos Setores Estruturais, 

que previa um “planejamento integral”, ou seja, um manejo do espaço urbano de 

forma desimpedida pelo poder público, os arquitetos do IPPUC se deram conta dos 

impeditivos da propriedade privada. Não seria possível desapropriar todas as áreas 

dos Setores Estruturais. Não era mais interessante para a cidade que os prédios 

fossem espaçados, nem para o setor construtivo, nem para a demanda habitacional.  

Lerner e a equipe do IPPUC adotaram uma posição de mediação entre os ideais do 

plano urbanístico e os interesses e possibilidades imobiliárias reais nos Setores 

Estruturais. Esse foi um dos principais motivos, para Irã Taborda, do sucesso que foi 

atribuído ao planejamento urbano de Curitiba (DUDEQUE, 2010, p. 227).  

 Aprovados os dispositivos legais para o parâmetro de construção nos terrenos 

dos Setores Estruturais, em 1972, a Prefeitura iniciou as obras de adaptação das 

avenidas centrais e das vias paralelas, que se estenderam além da gestão de Jaime 
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Lerner. Segundo os dados da pesquisa empírica foi elaborada a Cronologia das 

obras de implantação das Vias Estruturais, conforme Quadro 3.  

 

QUADRO 3 – CRONOLOGIA DAS OBRAS DAS VIAS ESTRUTURAIS (1972-1974) 
Ano Mês Estrutural Norte Estrutural Sul 
1972 março  Sentido único Av. Sete de Setembro, Av. 

Visc. Guarapuava e Av. Silva Jardim 
abril  Concorrência asfalto R. Guilherme Pugsley 

e R. Castro Alves 
maio Início Viaduto R. Murici com R. 

Augusto Stelfeld 
 

junho Entrega pavimentação Av. Pe. 
Agostinho e Av. Mascarenhas de 
Morais 

Entrega R. Guilherme Pugsley e Av. Afonso 
Camargo 

setembro Início adaptação Av. João 
Gualberto 

 

outubro  Início adaptação Av. Rep. Argentina 
novembro Entrega Viaduto R. Murici com R. 

Augusto Stelfeld 
 

dezembro Sentido único e mudança de mão 
em ruas paralelas a Av. Paraná no 
Cabral;  
Entrega Av. Mascarenhas de 
Morais 

 

1973 janeiro Entrega 1 km Av. João Gualberto 
e Vias Paralelas 

 

maio  Início adaptação Av. Sete de Setembro  
junho  Concorrência asfalto Av. Silva Jardim e Av. 

Visc. Guarapuava; 
Em andamento adaptação Av. Sete de 
Setembro: trecho R. Bento Viana e Av. 
Angelo Sampaio  
Em andamento adaptação Av. Sete de 
Setembro: trecho R. Buenos Aires e R. 
Bento Viana 
Em andamento adaptação Av. Sete de 
Setembro: trecho R. Brigadeiro Franco e R. 
Buenos Aires 
Em andamento adaptação Av. Sete de 
Setembro: trecho R. Nunes Machado e Av. 
Marechal Floriano 
Em andamento adaptação Av. Sete de 
Setembro: trecho Av. Marechal Floriano a 
Av. Mariano Torres 

agosto  Sentido único Av. Visc. Guarapuava e Av. 
Silva Jardim 

dezembro  Em andamento adaptação Av. Sete de 
Setembro: trecho Pça. Baden Powell e R. 
Barão do Rio Branco 
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1974 janeiro  Em andamento adaptação Av. Sete de 
Setembro: trecho R. Barão do Rio Branco e 
Av. Marechal Floriano 

 fevereiro  Em andamento adaptação Av. Rep. 
Argentina e Av. Winston Churchill 

 março  Entrega da Av. Visc. Guarapuava e Av. 
Silva Jardim 

 junho Concorrência Trincheira R. Com. 
Fontana com Av. João Gualberto; 
Adaptação Av. João Gualberto 

 

 julho Entregue vias paralelas e a Av. 
Paraná 

Entregue Av. Rep. Argentina 

Nota: Obras de pavimentação. Por não haver informações de todas as avenidas, não foram incluídos 
nessa tabela dados sobre implantação de estações do ônibus expresso. 
Fonte: A autora (2014) com base nos dados da pesquisa. 
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4 VIAS ESTRUTURAIS NA IMPRENSA  
 

Essa pesquisa pretende compreender de que forma as concepções e obras 

das Vias Estruturais foram noticiadas pela imprensa ao longo da gestão de Jaime 

Lerner (1971-1974). Esse capítulo será composto de três partes: 1) comentários 

breves sobre o contexto da imprensa no período do governo militar, em particular 

algumas pistas sobre a história dos jornais analisados na pesquisa; 2) escolhas e 

métodos na pesquisa nos jornais; 3) a exposição dos dados.  

 

4.1 SOBRE A IMPRENSA  
 

4.1.1 A imprensa na ditadura militar 
 

A censura aos meios de comunicação e, em particular, à imprensa escrita foi 

incisiva durante o governo militar, principalmente após o decreto do Ato Institucional 

Nº 5, em 1968, que suprimiu liberdades civis, entre elas a de expressão, e autorizou 

o uso indiscriminado do poder pelo governo federal. Apesar do governo do 

presidente Ernesto Geisel ser visto como momento de afrouxamento da censura, 

para Kushnin (2014) a censura atuou na imprensa e na arte durante toda a ditadura 

militar (1964-1985) até a instalação do regime democrático com a Constituição de 

1988. 

Nesse contexto, a autora considera que os jornais da grande imprensa 

brasileira não fizeram resistência ao golpe e à ditadura, mas se adaptaram para 

coexistir com os censores exigidos pelo governo (KUSHNIN, 2014). Em São Paulo e 

no Rio de Janeiro, os grandes jornais pertenciam aos grupos O Globo, Jornal do 

Brasil, Folha, O Estado de São Paulo e Abril, que além de se acomodarem à 

censura, foram colaboradores da ditadura militar com omissão intencional de 

informações críticas ao governo, para garantirem sua sobrevivência (Idem). 

Como maneira de prevenir a perseguição do governo militar, os jornais da 

grande mídia escreveram manuais de autocensura de circulação interna com 

instruções para as publicações de cunho político e para o “controle de qualidade”, 

em que se incentivou o “bom senso” e a “prudência” em relação a temas polêmicos 

e críticos. Além disso, o governo federal decretou a censura prévia à imprensa, no 
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início de 1970, medida que obrigou a atuação de um censor na redação dos jornais 

antes de serem publicados (Idem). A autora considera, ainda, que a pouca 

resistência à ditadura militar que houve foi feita pela imprensa alternativa, 

representada pelos jornais como Pif Paf, Movimento e O Pasquim (Idem).  

Para Dudeque (2010), a censura à imprensa protegeu das críticas cada nível 

de governo de modo diferente. Se ao presidente e a atuação do governo federal foi 

dedicada atenção inflexível e aos governos dos Estados se exigiu respeito, as 

críticas às administrações municipais foram liberadas (DUDEQUE, 2010, p. 218). 

Segundo esse autor, as críticas feitas a Lerner pelos jornais ‘O Estado do Paraná’, 

‘Folha de Londrina’ e a revista ‘Paraná em Páginas’ existiram por conta desse 

contexto do jornalismo no governo militar (DUDEQUE, 2010, p. 219). 

 

4.1.2 As fontes da pesquisa 
 

Não foram encontrados estudos acadêmicos sobre a história dos jornais 

analisados nessa pesquisa. Foi necessário recorrer a matérias de edições 

comemorativas dos próprios jornais, o que limita a perspectiva a uma história oficial 

a partir do discurso dos jornais sobre si mesmos. 

O jornal ‘Voz do Paraná’10 foi um semanário católico fundado em 27 de maio 

de 1956, pelo arcebispo Dom Manuel da Silveira D’elboux. A intenção do jornal foi 

aproximar as autoridades da Igreja e a comunidade católica do Paraná. Até o final 

da década de 1960, o ‘Voz do Paraná’ publicou matérias de interesse católico, como 

comunicados do Papa e da Arquidiocese de Curitiba, campanha pelo ensino 

religioso em escolas e outras de cunho anticomunista (como matérias sobre a 

influência de professores de esquerda sobre a juventude, o perigoso fascínio 

exercido pela Revolução Cubana). Por 12 anos foi dirigido por padres claretianos da 

Arquidiocese e circulou com 15 mil exemplares nas paróquias na capital.  

No final da década de 1960, os padres não conseguiram manter a gráfica e, 

em 1968, o médico radiologista Roaldo Koehler e outros cinco médicos católicos 

compraram o jornal. Esse grupo criou a Editora Evopar para dirigir e editar o ‘Voz’ do 

10 As fontes para a história desse jornal são as matérias GAZETA DO POVO, 03/05/2014. Disponível 
em <http://www.gazetadopovo.com.br/cadernog/conteudo.phtml?id=1466044> e VOZ DO PARANÁ, 
27/05/1973, p. 1. 
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Paraná. Segundo um dos filhos de Roaldo, apesar de médico11, a paixão do pai era 

o jornalismo. A partir desse momento, o ‘Voz’ continuou a ter pautas eclesiais, mas a 

composição e características do jornal mudam substancialmente (GAZETA DO 

POVO, 03/05/2014).  

O jornalista Aroldo Murá G. Haygert, que trabalhava para o jornal Diário do 

Paraná, foi chamado por Roaldo para dirigir o ‘Voz do Paraná’ e começou a formar 

uma equipe na redação do jornal. Segundo a matéria de comemoração de 17 anos 

do jornal, com essas mudanças, o semanário passou a ser tecnicamente orientado, 

deixando o caráter amador e tornando-se profissional. Ainda nessa matéria, o jornal 

agradece a credibilidade e o apoio do clero (VOZ DO PARANÁ, 27/05/1973, p. 1).  

Durante a década de 1970, o núcleo duro do ‘Voz do Paraná’ foi composto 

por Murá, na direção, Celso Nascimento (antes da Gazeta do Povo) como editor-

chefe e as reportagens de Maria Luíza (Maí) Nascimento, editora da coluna de 

entrevistas Roda Viva e Benedito Pires, um jornalista de esquerda. Outros jornalistas 

rejeitados pela grande imprensa local, por terem relações com a esquerda, foram 

contratados por Murá para a redação do ‘Voz’ como colaboradores com matérias 

ocasionais. Além desses, o jornal agradece aos colaboradores religiosos, Prof. 

Rosário Mansur Guérios da coluna Divagações Linguísticas, Prof. Eurico Back, da 

coluna Bíblia para meus filhos, monsenhor Luiz Gonzaga Gonçalves, divulgador do 

‘Voz’ nas paróquias e Dom Pedro Fedalto, sobre o pensamento da Igreja sobre 

temas variados.   

Com a instauração da perseguição política do AI-5, em 1968, muitos jornais 

de esquerda foram fechados e jornalistas dispensados. O ‘Voz do Paraná’, mesmo 

que não tenha pretendido ser de direita ou de esquerda, abrigou parte dos 

intelectuais da esquerda paranaense nos anos de maior repressão militar, durante 

os anos de 197012. A censura atuou nas edições do jornal nesse período, mas foi 

branda em comparação com os jornais paulistas considerados revolucionários 

‘Opinião’, ‘Movimento’ e o também católico ‘O São Paulo’.  

Não há consenso, entre jornalistas, se o ‘Voz do Paraná’ pode ser 

considerado um jornal de resistência. O jornal não fazia oposição ao governo federal 

e, no entanto, publicou matérias sobre direitos humanos e temas polêmicos como 

11 Roaldo Koehler tinha sido secretário de saúde no governo Bento Munhoz da Rocha na década de 
1950 e diretor clínico do Hospital Nossa Senhora das Graças. 
12 Entre eles estavam Milton Ivan Heller, Dinah Pinheiro Lima, Maí Nascimento e Teresa Urban.  
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bispos rebeldes, a queda do governador Haroldo Leon Peres em 1971, a corrupção 

no Judiciário, em 1972, o desvio de verbas da UFPR, o projeto dos senadores 

biônicos, em 1976.  

Aroldo Murá, afirmou, em matéria recente da Gazeta do Povo sobre a história 

do ‘Voz’ e sua atuação na ditadura militar, que o veículo era considerado insuspeito 

pelo governo, pelas relações com o clero, o que deu condições para abrigar 

comunistas, sem suspeitas. Nesse sentido, é preciso ainda considerar as cisões e 

novas direções da Igreja Católica nesse período que tinha, entre seus 

representantes, muitos agentes contra a ditadura militar e na defesa dos presos e 

torturados. No caso do jornal em questão, é possível também que a posição de 

Roaldo Koehler de médico católico reconhecido na cidade não chamou muito 

atenção dos censores. Segundo o filho, Koehler apesar de anticomunista e 

congregado mariano, tinha respeito por pessoas que defendessem a justiça social, 

tal como os jornalistas de esquerda da redação do ‘Voz’. Para Dinah Pinheiro Ribas, 

que foi jornalista do ‘Voz’ até 1975, a redação desse jornal era um encontro da 

esquerda em meio à ditadura (GAZETA DO POVO, 03/05/2014).  

No final da década de 1970, o jornal publicava 20 mil exemplares e atingiu 

cidades do interior. No começo da década de 1980, Roaldo Koehler morreu e o ‘Voz’ 

passou para Aroldo Murá. O jornal foi vendido para a Universidade Católica do 

Paraná (PUC-PR), que o fez circular até 2004.  

É preciso atentar para as especificidades que caracterizaram o ‘Voz’ do 

Paraná. Era um jornal ligado a determinados segmentos da Igreja Católica que tinha 

entre seus jornalistas, no mínimo, uma inteligência crítica atenta aos direitos 

humanos em plena ditadura. No que tange à política, a redação do ‘Voz’ se 

posicionou favorável à atuação de Jaime Lerner em Curitiba. Nas matérias sobre 

atuação da Prefeitura de Curitiba houve uma divulgação de conceitos-chave, 

argumentos e ideias dos planos urbanísticos para a cidade, inclusive com abertura 

para fala do prefeito e de diretores do IPPUC, como se vê na Análise de Dados. 

O jornal diário O Estado do Paraná13 foi criado em julho de 1951 pelo grupo 

político de Bento Munhoz da Rocha, liderado por Marins Camargo e Nestor Ericken, 

com sede em Curitiba. A intenção inicial do jornal era servir de veículo disseminador 

das realizações de Munhoz da Rocha, governador à época. Em 1962, O Estado foi 

13 A fonte para a história desse jornal é O ESTADO DO PARANÁ, 17/07/1988, p. 4-6 e O ESTADO 
DO PARANÁ, 17/07/2001. 
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incorporado pelo político Paulo Pimentel (PTN), que dirigiu um conjunto de veículos 

de comunicação14. Ainda na década de 1960, O Estado do Paraná abriu filiais em 

Londrina, Cascavel, Ponta Grossa e Maringá, o que demarca a abrangência do 

jornal no interior. 

No período analisado por essa pesquisa, 1971 a 1974, a direção geral do 

jornal era feita por Mussa José Assis. Esse jornalista fez um arquivo dos bilhetes e 

telegramas que ‘O Estado’ recebeu com ordens dos agentes da censura no período 

da ditadura militar. Mussa copiou e arquivou os bilhetes recebidos dos agentes da 

censura, que censuravam a publicação de notícias de cunho político e qualquer 

tema considerado subversivo ou crítico ao governo.  

Segundo matéria de edição comemorativa de 25 anos do jornal, em que 

Mussa relata como o jornal passou pelos anos de ditadura, ‘O Estado’ foi o primeiro 

jornal a receber a censura prévia, feita pessoalmente por um censor na redação 

entre 1970 e 1971, em que era feita uma inspeção dos assuntos proibidos na edição 

a ser publicada no dia seguinte. Por conta da crítica contínua que ‘O Estado’ fez à 

indicação de Haroldo Leon Peres (ARENA) para governador, anunciada por Emílio 

Médici no final de 1970, o governo federal ordenou que os órgãos de comunicação 

paranaenses não publicassem matérias críticas ao governo do Estado e instaurou, 

em seguida, a censura prévia em ‘O Estado’. 

Ao longo do ano que ‘O Estado’ teve censura prévia, a convivência do censor 

com os jornalistas na redação suavizou a censura, por conta de entrarem em acordo 

para facilitar o trabalho para os dois lados. Dessa forma, mantiveram os conteúdos 

políticos apenas na coluna de política, por exemplo. Muitos temas foram censurados 

na redação de ‘O Estado’, como a defesa pelos direitos humanos do Papa contra a 

violência da ditadura no Brasil em 1970 e a sucessão presidencial em 1973, além da 

própria censura. Inclusive os bilhetes da censura, na intenção de silenciar fatos, por 

vezes, eram a própria fonte da notícia. Apesar da tentativa do jornal de denunciar a 

censura logo que foi instaurada, publicando espaços brancos no lugar da matéria 

censurada, como fizeram inicialmente outros jornais, o governo federal ordenou a 

proibição da indicação de censura.  

14 Além de O Estado do Paraná, Paulo Pimentel era diretor do jornal diário Tribuna do Paraná, da TV 
Iguaçu, da Rádio Guairacá (depois Iguaçu), da TV Tibagi, de Apucarana e do jornal Panorama, de 
Londrina. 
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Em relação à gestão de Jaime Lerner na Prefeitura, apareceram de forma 

significativa na pesquisa publicações de dois tipos: 1) divulgação do discurso oficial 

dos planos do IPPUC para Curitiba, inclusive, do projeto das Vias Estruturais e 2) 

denúncia das consequências negativas imediatas das obras de implantação desse 

projeto.  

 

4.2 METODOLOGIA 
 

Essa pesquisa analisou matérias dos jornais ‘Voz do Paraná’ e ‘O Estado do 

Paraná’ que retrataram a implantação das Vias Estruturais. A escolha desses jornais 

foi feita por representarem respectivamente um jornal alinhado ao discurso da 

Prefeitura de Curitiba e um jornal de oposição declarada a Jaime Lerner (O ESTADO 

DO PARANÁ, 10/10/1973, Editorial). A posição crítica de ‘O Estado do Paraná’ será 

discutida na Síntese da atuação dos jornais na Análise de Dados. 

Duas ressalvas precisam ser feitas. Em primeiro lugar, a intenção inicial era 

incluir o jornal ‘Gazeta do Povo’ na análise, no entanto não houve tempo hábil para 

fazer isso para essa pesquisa de monografia. Na próxima etapa do desenvolvimento 

dessa pesquisa a inclusão da Gazeta do Povo será fundamental, pela importância 

desse jornal em Curitiba. Em segundo lugar, não temos informação acerca das 

tiragens dos jornais, dado que não achei na pesquisa na Biblioteca Pública.  

A pesquisa foi feita na seção de jornais da Divisão Paranaense da Biblioteca 

Pública do Paraná (BPP) a partir da consulta da versão impressa do ‘Voz do Paraná’ 

e da versão microfilmada do ‘O Estado do Paraná’. As matérias analisadas foram 

sistematizadas por data de publicação, título, tema, resumo do conteúdo, tipo de 

publicação (chamada, entrevista, propaganda, nota, foto, matéria de página inteira, 

matéria grande, matéria mediana) e adjetivos contidos no conteúdo.  

Do jornal Voz do Paraná foram analisados os jornais entre a semana de 18 a 

24 de julho de 1971 a semana de 1º a 7 de novembro de 1974. Foram analisadas 41 

matérias, divididas em 4 Chamadas de primeira página, 2 Propagandas, 2 

Entrevistas, 10 Matérias medianas (menos que meia página), 6 Matérias de página 

inteira, 16 Notas e 1 Foto. Do jornal O Estado do Paraná foram consultados os 

jornais publicados entre 1972 e 1974. Foram 136 matérias analisadas, divididas 
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entre 12 Chamadas de primeira página, 56 Notas, 1 Propaganda, 63 Matérias 

medianas (menos que meia página) e 4 Matérias grandes (mais que meia página).  

 A exposição da análise dos dados será feita a partir da divisão temática e 

referência simultânea aos dois jornais, em que serão evidenciadas as narrativas, 

adjetivos e contexto de publicação das matérias, quando for relevante. A partir da 

coleta, organização e análise dos dados, elegi temas que decompõe o projeto das 

Vias Estruturais e sua implantação: 1) Técnica e humanização, 2) Financiamento 

das obras, 3) Impacto das obras, 4) Transporte coletivo sem metrô.   

Ainda é preciso dizer que há riscos na comparação das fontes feita nessa 

pesquisa. Chamo atenção para a natureza distinta dos jornais. O ‘Voz do Paraná’ é 

semanal, em geral, tem 6 páginas por edição, colunas eclesiais e de política, em que 

a Prefeitura de Curitiba foi tematizada, com matérias de pelo menos meia página, ou 

seja, é um jornal que limita informações cotidianas e pode fazer matérias mais 

elaboradas e analíticas. O ‘Estado do Paraná’ é diário, com cerca de 16 páginas por 

edição, colunas de política internacional, nacional e municipal, crimes, esportes, 

direcionada a mulheres e outros, e matérias mais curtas, que noticiam, em geral, 

informações cotidianas.  

 

4.3 ANÁLISE DE DADOS 
 

4.3.1 Vias Estruturais: técnica e humanização 
 

Ao longo da gestão de Lerner, a caracterização do projeto de Vias Estruturais 

e a propagação da ideia de planejamento eficiente e ordenador da cidade foram 

publicados em matérias nos dois jornais. Esse discurso se baseou na ideia de 

intervenção planejada, em que a técnica seria a ferramenta do poder público para 

solucionar os problemas urbanos, e no ideário de humanização da cidade. Nesse 

discurso, o IPPUC se apresentou na imprensa como órgão planejador que propôs 

um plano com soluções tecnicamente que estruturaria a cidade e a tornaria mais 

“humana”. Em primeiro lugar, vejamos as matérias que caracterizam as Vias 

Estruturais.   
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Em outubro de 1971, o ‘Voz’ publica a matéria “Nossas ruas já estão 

mudando”15, com a manifestação do prefeito sobre a proposta de organização dos 

fluxos de veículos na cidade, chamada durante a gestão de Sistema Viário Básico. 

Jaime Lerner diz que a divisão viária da cidade será feita em duas Vias Estruturais, 

Anel Central, Vias de Ligação e ruas centrais destinadas exclusivamente a 

pedestres, lista as ruas pertencentes a cada parte, mas não define as categorias 

‘estrutural’, ‘anel central’ e ‘via de ligação’. 

Duas semanas depois, a matéria “A revolução começa nas ruas”16 entrevista 

o diretor do IPPUC Lubomir Ficinski que fala sobre o mesmo plano. As 

características do plano são divulgadas na matéria a partir do mesmo léxico da 

legislação urbanística e projetos detalhados pelo IPPUC desde 196517. Destaco a 

adjetivação dessas características. Segundo a matéria, o plano viário tem 

“preocupação central com o elemento humano” ao mesmo tempo em que soluciona 

o tráfego. A parte principal do plano, a criação de Vias Estruturais, estruturará a 

cidade e é uma “autêntica revolução”. Além disso, a definição do trajeto das Vias 

Estruturais no eixo nordeste-sudeste confirma a disposição “natural” da população 

na cidade. A escolha pelo Sistema Trinário de vias nas Estruturais, conjunto de três 

vias paralelas separadas por uma quadra cada, eliminou a chance da Prefeitura 

optar por avenidas de dimensão “descomunal”, “desumanas”, com tráfego compacto 

e “fumacento”, que afugentariam o “elemento humano” pela dificuldade de 

atravessá-las. Esse aspecto aliado à idealização da via estrutural para a 

concentração de comércios, o uso de pedestres e a circulação de tráfego lento 

demostram o cunho “humanístico” e “acolhedor” do plano.  

No final do ano de 1971, o ‘Voz’ publicou18 uma propaganda da Prefeitura 

anunciando que o plano de trânsito tinha sido feito19. É o mapa do traçado das Vias 

Estruturais Norte e Sul, reproduzido abaixo na Figura 1. As avenidas indicadas na 

propaganda representam o primeiro traçado das Vias Estruturais, que mudou duas 

vezes antes de ser o atual. O texto abaixo do mapa diz que a execução desse plano 

15 VOZ DO PARANÁ, 3 a 9/10/1971, p. 6. 
16 VOZ DO PARANÁ, 17 a 23/10/1971, p. 6. 
17 Cf. O Plano Preliminar de Urbanismo (1965), o Plano Diretor (1966) e Mensagem nº 3 de 1972.  
18 VOZ DO PARANÁ, 26/12/1971 a 01/01/1972, p. 3.  
19 É importante esclarecer que foram usados nomes diferentes nas matérias como plano de 
circulação, plano de trânsito, plano do sistema viário para se referir ao plano das duas vias 
estruturais, do anel central de tráfego lento e das vias de ligação entre estruturais e entre bairros, 
chamado Sistema Viário Básico (PILOTTO, 2010, p. 188 apud PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CURITIBA, Mensagem nº 3, 1972). 
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irá permitir que o pedestre e o automóvel convivam em “perfeita harmonia”. No final, 

há a afirmação “a cidade é do homem”, aparentemente solta na propaganda, faz 

referência ao discurso contido nas matérias do mesmo jornal acima citadas. 

 

FIGURA 3 – PROPAGANDA DO SISTEMA VIÁRIO BÁSICO 

 
Fonte: VOZ DO PARANÁ, 26/12/1971 a 01/01/1972, p. 3. 
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Essas matérias compõe a divulgação do jornal ‘Voz do Paraná’ do plano viário 

de Curitiba, que incluía as Vias Estruturais. O jornal reproduziu praticamente sem 

alterações e divulgou o discurso oficial da Prefeitura e do IPPUC. Para não dizer que 

não houve questionamento do plano viário e suas características, apareceu uma 

nota20 no ‘O Estado do Paraná’ que questionou se a Prefeitura iria implantar as vias 

estruturais sem consultar a população, como tinha feito no calçamento da Rua XV.  

Inclusive, o calçamento da Rua XV de Novembro, em dezembro de 1971 foi 

outra intervenção urbana qualificada por humanizar a cidade. Esse fato teve grande 

repercussão na cidade e foi muito criticado pelos comerciantes por ter fechado a rua 

para o trânsito de automóveis. Além da Rua XV, a Pça. Generoso Marque e a R. 

Mons. Celso faziam parte do projeto de exclusividade ao pedestre na região central 

de Curitiba. Segundo matéria do ‘Voz’21, o calçamento da Rua XV “devolveu a 

cidade ao pedestre” e tornou a cidade “mais humana” e “mais viva”. Em outra 

matéria de quase dois anos depois, intitulada “Lerner fala de uma cidade mais 

industrializada e humana”22, o prefeito diz que a Rua XV, “humanizada para o lazer 

da população” se consagrou definitivamente. 

A consagração de Curitiba, da instituição de planejamento (IPPUC) e da 

pessoa de Jaime Lerner se confunde por estarem intrinsicamente ligados na 

narrativa divulgada ao longo da cobertura dos jornais, que, pode-se sugerir, propôs 

em boa medida, essa consagração.  

Em 10/10/1973, a revista ‘Veja’ publicou uma matéria de avaliação bastante 

positiva da administração municipal em Curitiba, com o título “O crescimento 

humanizado. Curitiba: uma cidade que serve de exemplo”. Nessa matéria, 

republicada pelo ‘Voz do Paraná’23, há uma retrospectiva da gestão de Lerner, com 

a pontuação da trajetória da administração até a sua consagração, evidenciando as 

oposições que surgiram e as soluções encontradas pelo Prefeito e sua equipe, além 

de destacar as principais realizações em várias áreas. A indicação de Jaime Lerner 

à Prefeitura foi recebida com “respeitosa simpatia” pelos curitibanos. Fechar a Rua 

XV foi “audácia urbanística”. Na resolução do protesto dos motoristas na Rua XV, o 

prefeito foi “criativo”. O programa de obras da Prefeitura era “ambicioso” e as 

mudanças foram “visíveis”.  

20 O ESTADO DO PARANÁ, 01/06/1972, p. 5. 
21 VOZ DO PARANÁ, 02 a 08/04/1972, p. 6. 
22 VOZ DO PARANÁ, 14 a 20/01/1974, p. 6. 
23 VOZ DO PARANÁ, 20 a 27/10/1973, p. 6. 
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Outro exemplo de matéria que trata sobre a consagração da gestão de 

Lerner, publica uma entrevista com um deputado federal da ARENA, Antônio 

Ueno24. Segundo ele, quando a história fizer justiça aos administradores das 

grandes cidades, Jaime Lerner teria uma página reservada, por ele pretender salvar 

a cidade e fazer de Curitiba um laboratório para enfrentar os problemas urbanos. Em 

seguida, a matéria descreve a atuação da Prefeitura na “pedestralização” do centro 

e nos planos do sistema viário e do transporte coletivo. Essa descrição é de tal 

maneira semelhante a divulgação feita pelo ‘Voz’ do discurso do IPPUC, que poderia 

ser a reprodução de uma daquelas matérias, a não ser pelas expressões “o 

deputado Antônio Ueno lembrou que (...)”, “acentuou ainda o parlamentar” e “o 

deputado destacou”, espaçadas no texto.  

Houve outra matéria, com o título “Curitiba: a cidade é sua, faça bom 

proveito!”, republicada no caderno especial de domingo de “O Estado do Paraná”, da 

revista da Mercedes Benz25. Na foto da Rua XV, anterior ao texto, a legenda dizia 

que “Curitiba é vista pelos turistas como humana, arborizada, onde o homem 

prevalece sobre o carro”. Não é bem uma matéria sobre a consagração da 

administração de Jaime Lerner e nem há menção a ele. É uma matéria que 

consagra a cidade como planejada e humana, qualidades recentemente 

estabelecidas que atrairiam pessoas de outras cidades, turistas. Segundo a matéria, 

nos jardins da cidade “há uma incontável quantidade de flores”, as “ruas estão 

floridas, coloridas e perfumadas”, os planos e obras da Prefeitura já mostraram 

“efeitos benéficos”, o que tornou a cidade mais “humana, operosa e alegre”. Curitiba 

é uma cidade fria, onde se come e dorme bem, caracterizada pela imigração 

europeia, em que o planejamento urbano procurou ter “moldes humanos ideais”. 

Todos esses elementos reunidos mostram a atuação de uma mídia, no caso, 

pautada por interesses provados, na promoção de uma imagem de Curitiba de 

Cidade Ecológica, que seria arraigada no discurso do político Jaime Lerner, nos 

anos 1990. É preciso notar também a localização da matéria na estrutura 

organizativa do jornal. A matéria da Mercedes Benz foi publicada no caderno 

especial, como um assunto extra, na parte descontraída do jornal. ‘O Estado do 

Paraná’, que se disse crítico a Lerner não publicou matéria alguma de extensão 

semelhante que discutisse criticamente a transformação da cidade após a gestão de 

24 VOZ DO PARANÁ, 10 a 16/06/1973, p. 4. 
25 O ESTADO DO PARANÁ, 07/04/1974, p. 14. 

42 
 

                                                             



Lerner e ainda publica a narrativa que iria ser associada a imagem pessoal de 

Lerner. 

A consagração institucional foi publicada no ‘Voz do Paraná’, no final da 

gestão de Lerner26. Segundo o título o “IPPUC está deixando Curitiba cada vez mais 

bela e humana”. É uma matéria que elenca os planos e projetos feitos pelo IPPUC 

desde sua criação e que atribui a esse instituto o estatuto de agente intelectual das 

transformações feitas pela Prefeitura nessa administração. É importante destacar 

que a aparição de diretores e arquitetos do IPPUC nas matérias dos jornais em 

várias edições, para falar sobre as características dos projetos e do andamento das 

obras constituiu a base da instauração desse estatuto. Dessa forma, o IPPUC ter 

ocupado a posição mais alta na hierarquia administrativa municipal (OLIVEIRA, 

2000, p. 91) se confirma com a presença do IPPUC nas matérias sobre Curitiba.  

Com isso, é possível dizer que os dois jornais analisados foram veículos de 

disseminação de um discurso oficial do plano da Prefeitura para Curitiba. Quando a 

Prefeitura divulgou os projetos que iria fazer, os jornais ‘Voz do Paraná’ e ‘O Estado 

do Paraná’ não problematizaram o conteúdo das intervenções que definiriam 

estrutura urbana de Curitiba. A cobertura jornalística seria diferente quando 

começou a implantação das obras desses projetos, tema criticado por ‘O Estado do 

Paraná’ em alguns episódios, como será visto na seção Impacto das obras das Vias 

Estruturais.  

O que significa “humanização” proposta e executada pela técnica urbanística 

em Curitiba na gestão de Lerner não é declarado nas matérias e segundo Dudeque 

(2010), não há um conceito claro no discurso dos planejadores dessa expressão. 

Para esse autor, o termo humanização tinha sido evocado desde os seminários 

Curitiba de Amanhã, que divulgaram o plano preliminar em 1965:  

De julho de 1965 até o final do século XX (e além), os planejadores 

urbanos de Curitiba repetiriam à exaustão que os projetos da cidade 

previam a “humanização”, e que respeitavam as “necessidades 

humanas”, a “escala do homem” e o “ser humano” (DUDEQUE, 

2010, p. 138).  

Como não há definição declarada, ele elenca duas possibilidades de fontes 

para o discurso do IPPUC sobre humanização: 1) a ditadura militar e 2) a 

26 VOZ DO PARANÁ, 01 A 07/11/1974, p.6. 
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SAGMACS27. Na mensagem ao Congresso, Emílio Médici fez várias referências a 

termos como “humanização”, “humanista” e “homem” em suas declarações 

(DUDEQUE, 2010, p. 139), são vistas mais como abstrações discursivas do que 

reflexo de ação prática do governo federal. A significação que a SAGMACS atribuiu 

a humanização da cidade, se referindo a Curitiba, esteve ligada a crítica que essa 

instituição fez a São Paulo e sua desordem, de que Curitiba poderia se opor e ser 

uma cidade “humana”, caso seguisse um planejamento “minucioso” (DUDEQUE, 

2010, p. 140). Há também a possibilidade de nem um nem outro sentido tenham 

inspirado os arquitetos do IPPUC e de constituir um “slogan”. 

Outra possibilidade para compreender a “humanização” no discurso do 

IPPUC é sugerida por Oliveira (2000). Ele acredita que o plano urbanístico de 

Curitiba foi feito a partir de uma abordagem mista entre modernismo e a crítica ao 

modernismo, resultando em um urbanismo humanista. A divisão funcional do espaço 

e os fluxos organizados em setores seriam características refletidas do modernismo 

e a ênfase no transporte coletivo e nos usos da cidade pelas pessoas, com a 

revitalização de centros tradicionais, por exemplo, seriam componentes da crítica 

humanista a despersonalização contida no urbanismo modernista (OLIVEIRA, 2000, 

p. 47).  

O humanismo que a equipe de Lerner e a imprensa local atribuíram a políticas 

executadas por essa gestão municipal, enquanto crítica consciente ao urbanismo 

modernista ou não, foi um elemento discursivo importante para a legitimação das 

decisões da tecnocracia em Curitiba. Nesse sentido, o discurso da Prefeitura sobre o 

plano urbanístico incluiu supostas necessidades da população, para quem se 

dirigem as matérias de divulgação do plano publicadas nos jornais.   

 

4.3.2 Financiamento de recursos para as Vias Estruturais 
 

 Para implantar o Plano Diretor (1966) e seus projetos derivados, a gestão de 

Jaime Lerner na Prefeitura pediu financiamentos de recursos para o governo federal, 

bancos nacionais e internacionais. Os jornais analisados publicaram sobre os 

acordos de financiamento que a Prefeitura firmou com essas entidades.  

27 Vale lembrar que o nome do grupo do Padre Lebret, que também liderava a SAGMACS, era 
Economia e Humanismo.  
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 O primeiro financiamento foi liberado em agosto de 1972, pelo Ministério da 

Fazenda, para obras prioritárias do plano trienal da Prefeitura de Curitiba28. Segundo 

a matéria, o ministro Delfim Neto autorizou o empréstimo de Cr$60 milhões e Jaime 

Lerner afirmou que seriam usados para “equipar e habilitar a cidade em todos os 

setores”. Portanto, a finalidade desses recursos não é declarada claramente e não 

se pode afirmar que foram para o projeto das Vias Estruturais.  

 Jaime Lerner esteve a procura de agências que financiassem as obras de sua 

gestão. Segundo uma nota em ‘O Estado’29, o prefeito apresentou a Gerald Alter, 

vice-presidente do Banco Mundial os projetos da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), 

do Sistema Integrado de Transportes e do Parque Iguaçu, para serem financiados 

pelo Banco Mundial. Não houve outra informação sobre a liberação de recursos do 

Banco Mundial, o que indica que não foi aprovada.  

 No ano de 1973, o governador Parigot de Sousa recebeu a notícia do 

presidente Emílio Médici da liberação de Cr$40 milhões para o Sistema Integrado de 

Transporte de Curitiba Segundo matéria de ‘O Estado’30, esse sistema visa integrar 

o transporte urbano com o transporte rodoviário a partir das duas vias estruturais. No 

jornal ‘Voz do Paraná’ matéria afirma31 que esse financiamento é resultado da boa 

relação que Jaime Lerner tem com o ministro João Paulo dos Reis Veloso, que disse 

que Curitiba recebeu o recurso por ser “cuidadosamente planejada para um 

crescimento ordenado”.  

 No mesmo mês que Medici liberou Cr$40 milhões, Lerner enviou anteprojeto 

de lei para Câmara dos Vereadores para aprovar o empréstimo de Cr$100 milhões 

do Fundo de Desenvolvimento dos Grandes Centros Urbanos32. Esse fundo era do 

Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco Nacional de Habitação 

(BNH) para financiar projetos de natura técnica, social e econômica e seria investido 

na pavimentação das vias do Sistema Viário Básico. Em junho, outra matéria publica 

que o Fundo de Desenvolvimento dos Grandes Centros Urbanos liberou Cr$40 

milhões e a Fundo de Especial para Programas Integrados do Ministério do 

Planejamento emprestou Cr$51 milhões, financiados em 10 anos.  

28 O ESTADO DO PARANÁ, 16/08/1972, p. 6 e VOZ DO PARANÁ, 27/08 a 02/09/1972, p. 2. 
29 O ESTADO DO PARANÁ, 09/12/1972, p. 8. 
30 O ESTADO DO PARANÁ, 01/05/1973, p. 6. 
31 VOZ DO PARANÁ, 03 a 09/06/1972, p. 4. 
32 O ESTADO DO PARANÁ, 06/05/1973, p. 6. Segundo essa matéria, o Sistema Integrado de 
Transporte integra o Sistema Viário básico (que por sua vez integra o projeto das Vias Estruturais).  
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 É preciso atentar para quem são os atores que definem o investimento de 

recursos em obras de infraestrutura em Curitiba. A Prefeitura recebeu recursos do 

governo federal, através do Ministério da Fazenda e do Planejamento e do Fundo do 

Banco do Brasil. Os empréstimos feitos na metade de ano de 1973 seriam 

implantados nas obras de adaptação das avenidas nos Setores Estruturais e no 

ônibus expresso até setembro de 1974.  

  

4.3.3 Impacto das obras nas Vias Estruturais 
 

 Ao longo da gestão de Jaime Lerner, os jornais informaram sobre as obras de 

implantação das Vias Estruturais da Prefeitura, conforme Quadro 3. Enquanto o ‘Voz 

do Paraná’, por ser semanal, publicou poucas matérias sobre o tema, em que 

divulgou o início e a entrega de obras junto a características do projeto, o jornal 

diário ‘O Estado do Paraná’ publicou recorrentemente sobre as obras, apontou as 

mudanças no trânsito e, em alguns episódios, denunciou o descontentamento da 

população. Nessa seção serão evidenciados esses episódios em que as obras de 

implantação das Vias Estruturais geraram conflitos com a Prefeitura e como foram 

resolvidos.  

O primeiro deles, de dezembro de 1972, tratou do Colégio Estadual Pedro 

Macedo localizado na Av. República Argentina. O problema foi que o traçado de 

uma via paralela dessa avenida passava por uma parte do terreno do colégio. Na 

reportagem “Estrutural mutila um colégio padrão”33, o diretor do Colégio disse que 

estava desanimado com a ordem da Prefeitura de ceder uma parte do terreno da 

escola para ser feita a via paralela. Como solução razoável para as partes, o Colégio 

propôs a Fundepar (Fundação Educacional do Paraná) que a Prefeitura 

desapropriasse uma área ao lado da escola e permutasse essa área com o terreno 

do colégio. Logo depois, a Fundepar e o IPPUC se manifestaram a favor dessa 

solução34. O arquiteto Carlos Eduardo Ceneviva do IPPUC, responsável pelo projeto 

das Vias Estruturais argumentou que, quando o traçado da Estrutural Sul foi feito na 

Av. Rep. Argentina, tinham sido utilizadas fotos aéreas e pesquisas locais, mas o 

problema não havia sido previsto. 

33 O ESTADO DO PARANÁ, 03/12/1972, p. 6. 
34 O ESTADO DO PARANÁ, 06/12/1972, p. 5 e O ESTADO DO PARANÁ, 07/12/1972, p. 6. 
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Outro episódio de discórdia por conta das obras de implantação das Vias 

Estruturais foi o caso da Av. Sete de Setembro, que teve início em maio de 1973. 

Até 02/02/1974, ‘O Estado do Paraná’ publicou 26 matérias sobre as obras dessa 

avenida para se tornar via estrutural, em geral, evidenciando as criticas de 

moradores, comércio e motoristas às obras. Resumo as reclamações do caso35.  

As matérias publicadas sobre a Av. Sete de Setembro tem títulos 

apocalípticos, entrevistas com moradores e comerciantes da Sete e paralelas 

expondo o desgosto com as obras, denúncia de problemas que surgiram com as 

obras, cheias de adjetivos críticos e, ainda, as respostas da Prefeitura a essas 

reclamações.  

Entre os agentes que foram entrevistados pela reportagem de ‘O Estado do 

Paraná’ estavam um gerente de lotérica, um proprietário de padaria, um dono de 

mercado, uma dona de mercearia, uma orientadora de escola e moradores, ou seja, 

pessoas com que circulavam pela avenida de modo cotidiano e sentiram o impacto 

imediato das obras.  

Os problemas apontados pelos entrevistados e pelo jornal que apareceram 

durante o andamento das obras compõe uma lista extensa: falta de aviso prévio da 

Prefeitura das obras; falta de prudência da Prefeitura em executar o plano sem 

saber se o ônibus expresso funciona; demora em elaborar sinalização das obras nas 

ruas adjacentes, que contribuiu para um acidente; prejuízo do movimento no 

comércio; dificuldade de tráfego para todos; falta de desvio para de caminhões de 

carga; falta de local apropriado para descarga de produtos; pouca quantidade de 

guardas de trânsito para as escolas da região; barulho para a Maternidade Nossa 

Senhora de Fátima; escolha errada da Prefeitura em começar pela via central a 

implantar o sistema trinário de vias e demora na entrega da obra.  

Essas críticas foram acompanhadas de adjetivos negativos nas matérias. Cito 

alguns exemplos. Para alguns moradores a transformação da Av. Sete de Setembro 

em Via Estrutural que circularia o ônibus expresso era uma obra “injustificada”, por 

conta de existir apenas uma linha de ônibus na Sete, o que seria demanda 

“insuficiente” para ampliar o transporte coletivo na região. Com o início das obras, o 

tráfego se tornou “perigoso”, “infernal”, um “caos”, um “verdadeiro pandemônio”, em 

35 A síntese que segue foi feita com base nas informações das matérias de ‘O Estado do Paraná’ dos 
dias 27/05/1973, 30/05/1973, 31/05/1973, 03/06/1973, 06/06/1973, 08/06/1973, 16/06/1973, 
01/07/1973, 01/09/1973, 18/12/1973, 02/02/1974.  
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que o estacionamento era quase “impossível” e os motoristas estavam 

“desorientados”. Um dos entrevistados afirmou que a Prefeitura considerou a 

implantação do ônibus expresso na Av. Sete de Setembro uma “experiência”, porém 

as obras para adaptar as ruas para isso pareciam “definitivas”. As matérias 

destacaram ainda que a Prefeitura teve um “otimismo excessivo” por não considerar 

que as intervenções na Sete poderiam não dar certo.  

Nos primeiros dias, a Prefeitura não comentou o caso. Quando apareceu no 

‘O Estado do Paraná’, Lerner afirmou que não foi o responsável pelo início das obras 

na Av. Sete de Setembro, porque o Diretor do Departamento de Obras, Alcino 

Maragon começou a modificar a Sete sem autorização prévia e sem entrar em 

contato com o DETRAN e outros órgãos municipais de execução36. Isso sugere que 

ou existia uma autonomia consolidada dos órgãos municipais para o Departamento 

de Obras fechar a Sete sem o prefeito autorizar, o que era pouco provável, ou foi 

mais cômodo ao prefeito culpar alguém por ter errado na escolha Sete para o início 

das obras das estruturais.  

Em resposta aos comerciantes da Sete, Rafael Dely, diretor do IPPUC falou 

que a proposta das Vias Estruturais era reservar a função comercial para a Av. Sete 

de Setembro e retirar outras funções que a avenida acumulou, como tráfego rápido e 

pesado. Além disso, defendeu que a adaptação da Av. Setembro ao sistema trinário 

de vias não era de caráter experimental, pois essa organização viária deu certo na 

Av. João Gualberto37.  

A respeito da implantação das Vias Estruturais, iniciadas em 1972, as obras 

mais noticiadas foram as da Av. Sete de Setembro, componente do Setor Estrutural 

Sul. O jornal ‘O Estado do Paraná’ fez uma ampla cobertura de cada trecho da obra, 

em que criticou as falhas da Prefeitura, evidenciadas publicação das reclamações da 

população da região. As obras das outras avenidas foram apenas mencionadas por 

‘O Estado do Paraná’ e ‘Voz do Paraná’.  

É preciso considerar que a Av. Sete de Setembro fica no bairro Batel, 

ocupado historicamente pela elite curitibana, que se transformou na década de 1970 

no novo centro das camadas altas da cidade. A partir da década de 1960, houve a 

dilatação do centro para o sudoeste, em que sedes de empresas e escritórios 

começam a ser localizar também no Batel (PILLOTO, 2010, p. 53 apud BLEY, 1982). 

36 O ESTADO DO PARANÁ, 08/06/1973, p. 6. 
37 O ESTADO DO PARANÁ, 30/05/1973, p. 4. 
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Além da elite empresarial, o Batel acomodou também a elite comercial, quando os 

casarões antigos da elite se tornam pontos comerciais, na década de 1970, e esse 

bairro se transformou em um centro comercial destinado a camadas de alto poder 

aquisitivo (PILLOTO, 2010, p. 55).  

A elite comercial é uma das vozes que se posicionou contrária à 

transformação da Av. Sete de Setembro em Via Estrutural, nas matérias analisadas. 

Isso, por conta de uma desvantagem competitiva imediata enquanto as obras 

duraram. No entanto, os comerciantes da Sete de Setembro seriam beneficiados a 

médio e longo prazo com a instalação de infraestrutura urbana que valorizou região, 

como o diretor do IPPUC argumentou no jornal ‘O Estado’, para tranquilizá-los. Pode 

ser que a elite empresarial não tenha se contrariado de forma declarada às obras na 

Sete por compreender as vantagens dessa transformação urbana para si.  

 

4.3.4 Transporte coletivo sem metrô 
  

 Com as proposições de crescimento linear, de adensamento populacional, de 

conjunto urbano comercial e habitacional verticalizado, para as vias dos Setores 

Estruturais, foi idealizada uma canaleta na via central para circular exclusivamente 

ônibus, cunhado de ‘expresso’. Além disso, terminais de transporte coletivo na 

região central e estações de embarque e desembarque foram planejados, para 

integrar os bairros ao centro. O tema transporte coletivo’ apareceu em várias 

publicações dos dois jornais, no período analisado, e pode ser divido em divulgação 

do plano e implantação do ônibus expresso.  

A divulgação do plano para o transporte coletivo evidenciou os pontos: 1) 

estabelecimento de via exclusiva para o ônibus expresso nas Vias Estruturais, 2) 

substituição do metrô e 3) descongestionamento do centro que o ônibus expresso 

representou, 4) integração da cidade pela criação da conexão entre ônibus expresso 

e ônibus “alimentadores” nos terminais e estações de embarque e desembarque e 5) 

características do veículo criado para ser o ônibus expresso de Curitiba38.   

Na análise, é perceptível que a adoção do ônibus expresso em Curitiba 

dialoga com o metrô, que estava sendo discutido e implantado em grandes cidades 

38 Nos dois jornais foram publicadas várias matérias de divulgação positivas das medidas de 
transporte coletivo com conteúdo semelhante e, por vezes repetitivo. Portanto, a síntese feita aqui se 
restringiu a citações suficientes para descrever essa publicidade acerca do transporte coletivo. 
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brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife39. Em Curitiba, junto do 

estabelecimento da via exclusiva para o transporte coletivo nos Setores Estruturais, 

os planejadores preferiram manter o ônibus, que poderia ser “o embrião do metrô” 40.  

Como exemplo disso, na notícia da apresentação do projeto ao Grupo de 

Urbanização do UIA (União Internacional de Arquitetos), o presidente do Grupo e 

autor do Plano Preliminar de Urbanismo de Curitiba (1965), Jorge Wilheim ressaltou 

que o ônibus expresso é uma alternativa barata, pode ser aperfeiçoada no futuro e 

substitui bem o metrô41. Em outra matéria42, Rafael Dely, diretor do IPPUC, afirmou 

que em cidades na América Latina não é possível prever mais que 10 anos e, por 

conta disso, quando o ônibus expresso precisar ser aperfeiçoado, talvez se 

mantenha o ônibus ou adote o metrô. Nesse caso, o traçado linear e exclusivo da via 

central garantiria a localização do futuro metrô.  

Outra vantagem anunciada sobre o projeto de transporte coletivo para o 

ônibus expresso seria a conexão das linhas de ônibus convencionais que circulavam 

nos bairros com o ônibus expresso, possibilitando o trânsito de grande quantidade 

de passageiros nas numerosas estações de embarque previstas da Via Estrutural43. 

Segundo a entrevista de Rafael Dely, diretor do IPPUC, para a coluna “Roda Viva” 

do jornal ‘Voz do Paraná’, por conta da eficiência prevista para esse sistema de 

transporte integrado, a Prefeitura tinha a intenção de mostrar que o uso do 

‘expresso’ nos deslocamentos ao centro da cidade era mais vantajoso do que ir com 

um ônibus convencional direto ou de carro para o centro44. A partir da transferência 

do papel de ligação com o centro para o ‘expresso’, algumas linhas de ônibus 

convencionais seriam extintas, o que promoveria o descongestionamento do centro 

da cidade. Além disso, a Prefeitura pretendia incentivar a diminuição da circulação 

de automóveis no centro da cidade, por conta das vantagens do ‘expresso’. 

A argumentação da eficiência do ‘expresso’ se anunciou a partir da exaltação 

das características ditas inovadoras para o transporte coletivo de massa, descritas 

inclusive a partir da quantificação dos elementos do ônibus expresso. Nesse sentido, 

o ‘expresso’ teria capacidade de transportar 35 passageiros sentados e 50 em pé e 

39 O metrô de São Paulo entrou em funcionamento em 14/09/1974, uma semana antes que o 
‘expresso’ em Curitiba; o metrô do Rio de Janeiro em 05/03/1979 e o metrô de Recife em 1985.  
40 O ESTADO DO PARANÁ, 20/05/1972, p. 6. 
41 O ESTADO DO PARANÁ, 18/05/1972, p. 6. 
42 VOZ DO PARANÁ, 27/01 a 02/02/1974, p. 2. 
43 VOZ DO PARANÁ, 07 a 13/07/1974, p. 6. 
44 VOZ DO PARANÁ, 25 a 31/08/1974, p. 4-5. 

50 
 

                                                             



até 200, em horários de muito movimento, com 11 m de cumprimento de carroceria, 

35 cm de escada, sistema de calefação de 28 m3/min. e motor capaz de chegar a 80 

km/h de velocidade máxima, sendo que a média de velocidade seria 25 km/h45. 

Além dos números, as características do ‘expresso’ foram adjetivadas positivamente 

nas matérias de divulgação. Segundo uma delas, no ‘expresso’ haveria grande 

capacidade de passageiros, por conta da “ampla” carroceria e da disposição dos 

bancos “anatômicos” lado a lado na lateral do corredor, deixando o espaço interno 

mais livre para passageiros em pé; o desenho “moderno” do veículo teria aumentado 

a visibilidade do motorista; com velocidade do motor “superior a dos veículos 

convencionais” e adequação dos sinais nos cruzamentos, planejada pelo IPPUC, o 

‘expresso’ seria mais “veloz” e “eficiente”46.  

 Os terminais de transporte coletivo do centro faziam parte do plano do IPPUC 

para a circulação de Curitiba. Foram idealizados três grandes terminais de ônibus na 

região central, na Praça Rui Barbosa, para atender linhas de ônibus das zonas sul e 

oeste, Praça Santos Andrade, para atender as da zona leste e oeste e na Praça 

Tiradentes, que atenderia as linhas da zona norte47. No começo de 1973, foi aberta 

concorrência para a execução dos terminais da Pça. Rui Barbosa e da Pça. Santos 

Andrade48 e, em setembro de 1973, o terminal a Pça. Rui Barbosa foi inaugurado49. 

Não foram divulgadas as inaugurações dos outros terminais, no período analisado. 

 Depois da divulgação das medidas para o transporte coletivo de Curitiba, 

foram noticiadas as condições do andamento das obras de adaptação das Vias 

Estruturais e os impactos da circulação o ônibus expresso. ‘O Estado do Paraná’ 

publicou reportagens que visitaram as avenidas dos Setores Estruturais dois dias 

antes da inauguração do ‘expresso. Nas vias da Estrutural Sul à medida que se 

afastava do centro, havia acabamentos de saneamento, iluminação, calçamento e 

montagem de estações de embarque por fazer, em que os operários estavam 

“exaustos” trabalhando apressados pelo mestre-de-obras50. A situação da Estrutural 

Norte estava melhor, em que boa parte das estações estava pronta e trabalhadores 

finalizavam o calçamento e as instalações elétricas51. Um dos trabalhadores disse, 

45 VOZ DO PARANÁ, 07 a 13/07/1974, p. 6. 
46 VOZ DO PARANÁ, 15 a 21/09/1974, p. 6. 
47 VOZ DO PARANÁ, 14 a 20/01/1973, p. 6. 
48 VOZ DO PARANÁ, loc. cit.  
49 O ESTADO DO PARANÁ, 28/09/1973, p. 8. 
50 O ESTADO DO PARANÁ, 20/09/1974, p. 6. 
51 O ESTADO DO PARANÁ, 21/09/1974, p. 6. 
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em entrevista a ‘O Estado’, que há mais de uma semana os operários das obras nas 

Vias Estruturais estavam trabalhando com pressa, sem descanso e que havia um 

turno noturno das 13h às 6h, para finalizar as obras52. Após alguns adiamentos da 

Prefeitura, que aumentaram a expectativa da população, o ônibus expresso 

começou a circular em 22/09/1974.  

 O jornal ‘O Estado do Paraná’ cobriu os acontecimentos da inauguração do 

‘expresso’ e seu funcionamento até o final de 1974. O jornal ‘Voz do Paraná’ 

publicou apenas uma foto da fila a espera do ‘expresso’ em uma das Vias 

Estruturais.  

A nota pública da Prefeitura publicada na capa no primeiro dia de circulação 

do ‘expresso’ pedia “um pouco de compreensão e otimismo” para a população, 

antecipando a existência de possíveis falhas na implantação do sistema53. O que, de 

fato, aconteceu. Durante as primeiras semanas, as matérias noticiaram a ocorrência 

de filas, superlotação, acidentes e a insatisfação dos usuários e trabalhadores. Uma 

semana depois de inaugurado, ônibus ‘expressos’ se envolveram em acidentes e 

feriram 25 pessoas54. Os motoristas e cobradores se mostraram descontentes com 

as condições de trabalho, por conta da exigência do cumprimento do horário 

planejado, o que não permitia descanso durante as 7 horas de trabalho. Passageiros 

reclamaram da superlotação, das filas nas estações de desembarque, da demora do 

‘expresso’ e ficaram receosos com o número de acidentes55. Uma charge ironiza o 

medo do expresso, dizendo que as filas de expressofóbicos crescem a cada dia56.  

 Em resposta às falhas na implantação e nas características do ‘expresso’ a 

Prefeitura anunciou mudanças. Como a maioria dos acidentes do ‘expresso’ foram 

na região central, o Batalhão de Controle de Trânsito começou a exigir o limite de 20 

km/h e faróis acesos de todos os ‘expressos’, a fim de evitar novos acidentes57. Para 

resolver o barulho do motor, as freadas bruscas e a porta automática repentina, 

Carlos Eduardo Ceneviva, diretor do IPPUC anunciou que as próximas unidades 

seriam modificados pela empresa que fez o ônibus expresso58.  

 

52 O ESTADO DO PARANÁ, 21/09/1974, p. 6. 
53 O ESTADO DO PARANÁ, 21/09/1974, p. 1. 
54 O ESTADO DO PARANÁ, 29/09/1974, p. 8. 
55 O ESTADO DO PARANÁ, 25/09/1974, p. 8. 
56 O ESTADO DO PARANÁ, 01/10/1974, p. 6. 
57 O ESTADO DO PARANÁ, 04/10/1974, p. 6. 
58 O ESTADO DO PARANÁ, 16/10/1974, p. 8 e 08/11/1974, p. 4. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 A partir da análise dos dados da pesquisa, é possível tecer algumas 

considerações sobre o papel de parte da imprensa local na construção do discurso 

exitoso da gestão urbana em Curitiba na primeira metade dos anos de 1970.  

De modo geral, os jornais ‘Voz do Paraná e ‘O Estado do Paraná’ se 

imbuíram da tarefa de divulgar os projetos da Prefeitura e do IPPUC, a partir da 

reprodução do discurso do planejamento criado por essas instituições. A ampla 

divulgação das características do projeto de estruturação da cidade feita, de modo 

quase idêntico ao discurso oficial pelos dois jornais, mostra que houve uma 

concessão de voz à administração municipal na imprensa, mesmo no jornal ‘O 

Estado do Paraná’, que declarou fazer oposição à gestão.  

A divisão temática da pesquisa permitiu entender a composição do ideário do 

plano urbanístico, as condições favoráveis do momento econômico do país para o 

financiamento de obras públicas, as relações estabelecidas pelo prefeito na busca 

de recursos e a o impacto as obras das Vias Estruturais.  

Nas matérias sobre o tema ‘Técnica e Humanização’, em que se propagou o 

discurso do plano urbanístico da Prefeitura, além de caracterizar os conceitos e 

medidas elaboradas pelo planejamento urbano, foram evidenciados argumentos que 

sustentam a proposta de cidade feita pelo plano. O primeiro deles se refere ao 

carácter de vanguarda da proposta urbanística de criação das Vias Estruturais, em 

relação ao cenário nacional, anunciada como a solução para o ordenamento do 

crescimento da cidade. Além disso, na comparação com um organismo vivo, a 

implantação das Vias Estruturais não representou grande cirurgia, uma vez que as 

ruas já existiam. Aliado a esse aspecto de uma atuação interventiva suave, a ideia 

de que as transformações do centro e das estruturais, feitas pela Prefeitura, iriam 

humanizar a cidade.  

 A partir das matérias do tema ‘Financiamento’ é possível afirmar que a 

implantação concreta dos projetos do plano diretor se tornou possível com o 

financiamento do governo federal, representado pelos Ministérios do Planejamento e 

da Fazenda. Nesse sentido, o contexto de milagre econômico do começo da década 

de 1970 no Brasil permitiu que o governo investisse em infraestrutura urbana em 

Curitiba, por exemplo.  

53 
 



 Sobre o ‘Impacto das obras das Vias Estruturais’, os episódios de conflito 

noticiados permitem afirmar que a críticas feitas pela população se referiram à 

defesa de interesses individuais, abalados momentaneamente pelas obras, cenário 

em que o jornal ‘O Estado do Paraná’ limitou seu papel crítico a esse aspecto 

reativo. Esses casos não fomentaram discussão sobre as características do plano e 

a estruturação da cidade, por exemplo.  

 O ‘transporte coletivo’ foi tema da maioria das matérias analisadas do jornal 

‘O Estado do Paraná’, em que se divulgaram as qualidades do sistema e do veículo. 

A propaganda das características do ônibus expresso indicava que a Prefeitura e o 

IPPUC tinham planejado o sistema de circulação e o veículo. No entanto, as 

primeiras semanas de funcionamento do ônibus expresso, bem como a última 

semana antes da inauguração foram notícias que mostraram que faltou 

planejamento para o cumprimento de prazos das obras e bom funcionamento do 

ônibus. A quantidade de matérias publicadas por cada jornal, separadas por temas, 

está no Quadro 4.  

 

QUADRO 4 – DIVISÃO TEMÁTICA POR JORNAL E QUANTIDADE DE MATÉRIAS 
Tema/Jornal VOZ DO PARANÁ O ESTADO DO PARANÁ 

Técnica e humanização 8 2 

Financiamento 2 4 

Impacto das obras 7 64 

Transporte coletivo 14 61 

Total 31 131 

Fonte: A autora (2014).  

 

De forma individual, o jornal ‘Voz do Paraná’ contribuiu para a consagração 

da pessoa de Jaime Lerner, do IPPUC e de Curitiba por ter atuado de forma 

ininterrupta na divulgação dos projetos, conceitos e obras da Prefeitura. De todas as 

matérias publicadas sobre o tema ‘transporte coletivo’, houve apenas a publicação 

de uma foto que comentou os acidentes na inauguração do ‘expresso’. Esse silêncio 

sobre os fatos decorrentes do início da circulação do ônibus expresso evidenciam o 

alinhamento político que o jornal ‘Voz do Paraná’ teve com a gestão de Lerner na 

Prefeitura. 
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O jornal ‘O Estado do Paraná’ teve uma atuação mais heterogênea. Além das 

matérias de espaço de divulgação para a Prefeitura, as coberturas das obras das 

Vias Estruturais e da inauguração do ‘expresso’ deram a possibilidade de encontrar 

outros elementos que compuseram o contexto social da gestão de Lerner. As 

entrevistas com a elite comerciante e os moradores do Batel, anunciadas como a 

crítica ferrenha à Prefeitura, caracterizam a parcela da população que tem voz de 

reinvindicação na imprensa local. Houve, é verdade, uma nota publicada por esse 

jornal em que é questionada a escolha da Prefeitura por ônibus como solução 

satisfatória para o transporte coletivo de massa. A cobertura da gestão de Lerner 

feita por ‘O Estado’ ainda permitiu atentar para o papel político dos arquitetos no 

contexto do poder local, quando noticiou uma reunião de arquitetos da UIA, em que 

o calçamento da Rua XV e a adoção do ônibus expresso foram elogiados, uma vez 

que, segundo foi publicado, o arquiteto tem legitimidade técnica para avaliar as 

intervenções públicas na cidade. 

Apesar de não poder afirmar com certeza sobre o alcance dos jornais 

analisados na cidade e sobre a apreensão dos grupos locais da imagem consagrada 

da atuação do planejamento urbano, esse trabalho indica a condição de reprodutor 

do discurso municipal oficial, em forma e conteúdo. No desenvolvimento dessa 

pesquisa, há a necessidade de incluir outros jornais e mídias para ter um quadro 

geral da atuação da impressa na constituição de imagens positivas a respeito da 

política, da técnica e da cidade.  
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