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RESUMO 

 

 

Este trabalho objetiva apresentar algumas possibilidades de colocar turistas ou 
moradores de Curitiba em contato com a história da cidade, por meio de uma página 
eletrônica com conteúdo histórico, vinculado a locais que possibilitam constituir uma 
narrativa sobre a cidade. A escolha dos locais foi feita de acordo com sua 
localização, privilegiando-se a proximidade entre eles a e facilidade de acesso pelos 
visitantes. A escolha também se pautou pela disponibilidade de informações e 
relevância, do ponto de vista turístico. Nesse trabalho é apresentado um primeiro 
conjunto de locais, (Praça Tiradentes, Rua XV de Novembro e Passeio Público). 
Posteriormente, a página eletrônica continuará sendo alimentada, com a inserção de 
outros locais. Para agregar informações históricas aos espaços, foi utilizada como 
metodologia a pesquisa bibliográfica. Espera-se com este trabalho ampliar o 
conhecimento sobre a história da cidade de Curitiba para turistas e moradores locais.  
 

Palavras-Chave: Curitiba, História, Turismo, Turismo Histórico. 
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ABSTRACT 

 

 

 
This work aims to present some possibilities of contact for tourists and residents with 
some history of Curitiba, through a website with historic content related to places that 
could compose the city narrative. Places choice was made by location, privileging the 
proximity between them and easy access by visitors. The choice was also based on 
the availability of information and relevance, by historic point of view. It is presented a 
group of sightseeings (Tiradentes Square, XV de Novembro Street and Passeio 
Público). In the future, the website will continuously be actualized with new places. To 
add historic information, bibliographic research was the methodology used. It’s 
expected with this work to increase knowledge about Curitiba history for tourist and 
local people. 
 

Key-words: Curitiba, History, Turism, Historic Turism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho objetiva apresentar algumas possibilidades de colocar turistas 

ou moradores de Curitiba em contato com a história da cidade, por meio de uma 

página eletrônica, buscando incentivar a visita a alguns lugares aos quais se 

agregam informações históricas. Ele é composto de duas partes. A primeira, de 

formato acadêmico, expõe o processo de pesquisa envolvido na elaboração de uma 

página eletrônica, apresentada na segunda parte do trabalho e que visa sugerir 

alguns locais de visitação, com informativos da história de cada um deles.  

O nome pensado para o site foi “Visite Curitiba”, que conforme o dicionário 

Michaelis (2016) um dos significados da palavra Visitar é: conhecer determinado 

lugar por curiosidade ou por algum interesse. Vem do Latim, derivado de VEDERE, 

que significa “ver, observar em”. Sendo assim, o nome “Visite Curitiba” é um convite 

para que turistas ou mesmo moradores locais reparem nas questões históricas da 

cidade. 

Para o desenvolvimento da página eletrônica, foi escolhida a plataforma 

WordPress, e adquiridos os domínios <www.visitecuritiba.com.br> e 

<www.visitecuritiba.com>. No processo de desenvolvimento, pensou-se em 

questões que permitissem o melhor uso por parte do visitante, como a redução da 

quantidade de cliques ou de itens de distração.   

Os locais de visitação sugeridos na página compõem um primeiro conjunto 

que posteriormente poderá ser alimentado com muitos outros. Eles foram 

inicialmente escolhidos tendo em vista a proximidade entre si, as informações 

históricas disponíveis e a relevância do ponto de vista turístico – ou seja, são locais 

que em geral já são visitados por turistas - ou por serem pontos de passagem de 

grande parte da população da cidade. Para viabilizar o trabalho, foi necessário 

estabelecer esse limite. Espera-se que futuramente essa limitação possa ser 

corrigida, incorporando-se sugestões e informações sobre outros locais.  

http://www.visitecuritiba.com.br/
http://www.visitecuritiba.com/
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Para agregar informações históricas aos locais, foi utilizada como metodologia 

a pesquisa bibliográfica, ou seja, uma investigação com base em fontes como livros, 

artigos, dissertações e teses. (LAKATOS e MARCONI, 2001). Por meio de livros, 

teses, dissertações sobre a história de Curitiba, foi possível agregar uma série de 

informações que remetiam à história dos lugares. Essa foi uma limitação do trabalho 

e espera-se que em trabalhos futuros possam ser agregadas pesquisas em fontes 

primárias que podem, elas próprias, ser apresentadas e exploradas na página 

eletrônica.  

Assim, esse trabalho foi orientado pelas perguntas: quais locais do centro de 

Curitiba poderiam propiciar a composição de narrativas sobre a história da cidade? 

Que narrativas poderiam atingir um público não especialista (sem formação 

profissional em História)? As respostas que demos a estas questões são 

apresentadas de duas formas. Uma delas, por meio de um texto, no qual elas são 

respondidas na perspectiva acadêmica. Outra, por meio de uma página eletrônica 

cujo objetivo é orientar o visitante na sua experiência de visitação.   

A parte acadêmica do trabalho é formada por 2 capítulos. No primeiro, é 

apresentado um levantamento sobre as possibilidades de utilização da página 

eletrônica que orienta a visitação, para moradores locais ou  turistas. São retomadas 

algumas experiências de visitas guiadas em Curitiba, que mostram o interesse da 

população local na história da cidade e algumas iniciativas já em prática para 

apresentar locais da cidade. No Capítulo 2, são apresentados alguns elementos da 

história da cidade, vinculando-os a determinados locais cuja visitação será sugerida 

por meio da página eletrônica desenvolvida.  

O trabalho, como já apresentado, é formado também de uma segunda parte, 

representada pelo produto desenvolvido: a página eletrônica de convites para visitar 

e conhecer a história de locais da região central de Curitiba.  

Espera-se com este trabalho ampliar o conhecimento sobre a história da 

cidade Curitiba para turistas e moradores locais.  

 



  

 14 1

4 

1 VISITAR E CONHECER A HISTÓRIA 

Este capítulo tem por objetivo apresentar iniciativas de visitações guiadas a 

locais da cidade, bem como retomar o contexto do turismo local, indicando as 

iniciativas existentes na cidade de Curitiba que privilegiem o acesso à informação ao 

turista, de maneira geral. 

1.1 VISITAÇÕES EM CURITIBA: ALGUMAS EXPERIÊNCIAS 

 Em Curitiba, algumas experiências envolvendo o interesse da população pela 

história da cidade têm ganhado espaço. Entre elas, aparecem a visita guiada à 

Catedral, visita guiada ao Cemitério Municipal e visita guiada pelo centro da cidade. 

Estas iniciativas são apresentadas abaixo. 

1.1.1 Visita guiada à Catedral 

Desde agosto de 2016, a Catedral Basílica de Curitiba é espaço de visita 

guiada, organizada pelo estudante do curso de Bacharelado em História: Memória e 

Imagem, Gabriel Forgati, vinculado ao Departamento de História da Universidade 

Federal do Paraná. Gabriel, que é arquivista no Arquivo Dom Alberto José 

Gonçalves da Sé Basilical de Curitiba (Catedral Basílica Nossa Senhora da Luz dos 

Pinhais), realiza periodicamente visitas guiadas a Catedral de Curitiba, afim de 

proporcionar aos visitantes e interessados informações históricas do local. 

IMAGEM 1 – Visita guiada à catedral basílica de Curitiba 

 
     Fonte: Material de divulgação de Gabriel Forgati. 
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Em uma entrevista semi-estruturada realizada com Gabriel Forgati na data de 

04 de janeiro de 2017, o mesmo esclareceu alguns pontos sobre a visita. Em média, 

participam 30 pessoas, embora sejam ofertadas no máximo 40 vagas. O grande 

desafio está na divulgação, que atualmente fica centralizada nas redes sociais no 

perfil pessoal de Gabriel, bem como em redes sociais de alguns parceiros, entre elas 

a da própria Catedral, do Cemitério Municipal e do CEDOPE (Centro de 

Documentação e Pesquisa de História dos Domínios Portugueses).  Até o início de 

Janeiro de 2017, foram realizadas oito visitas, sendo seu foco história, arte, 

arquitetura e religiosidade. É apresentado o histórico da construção do templo e, a 

seguir, os espaços da igreja. 

1.1.2 Visita guiada ao Cemitério Municipal 

O cemitério municipal de Curitiba é espaço de visitação guiada desde 2011. A 

mestre em sociologia, Clarissa Grassi, pesquisadora da temática “cemitérios” é a 

responsável pelo passeio, que devido à enorme procura, já faz parte do calendário 

fixo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e costuma ocorrer uma vez 

por mês como oferta da prefeitura.  

O roteiro é elaborado pela pesquisadora Clarissa Grassi, presidente da 

Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, mostra ao público um pouco da 

história e da arte encontradas no local. 
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IMAGEM 2 – Visita guiada ao cemitério municipal de Curitiba1 

Fonte: PORTAL G1. Visitas guiadas ao Cemitério São Francisco de Paula fazem parte do calendário 
fixo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Disponível em: 
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/06/inscricoes-para-visita-guiada-no-cemiterio-municipal-
estao-abertas.html, foto de Everson Bressan/SMCS, acesso 05 de janeiro de 2017. 
 
 

1.1.3 Proposta de roteiro: As histórias que uma cidade conta - escravos, libertos e 

negros livres em Curitiba - XIX, início do XX 

A professora Dra. Joseli Maria Nunes Mendonça, Doutora em História pela 

Universidade Estadual de Campinas, professora do departamento de História da 

Universidade Federal do Paraná, com base em trabalhos acadêmicos como teses, 

                                            
1
  A imagem 2 apresenta a pesquisadora Clarissa Grassi em uma das visitas guiadas ao cemitério 

Municipal de Curitiba. Mais especificamente a frente do túmulo de Maria Bueno, popular do 
século XIX, que fora morta por não corresponder a uma tentativa de relacionamento amoroso. 
Dado todo contexto de comoção da época, bem como ao folclore na história de Maria Bueno, 
o local é bastante visitado até os dias atuais. 
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dissertações, monografias e artigos acadêmicos sobre a presença de escravos e 

libertos em Curitiba, organizou uma proposta de roteiro histórico, a fim de cobrir uma 

lacuna presente no discurso da formação da cidade, mesmo pelos órgãos oficiais. 

 A imagem 3 apresenta a aplicação deste roteiro com estudantes do curso 

superior de Bacharelado em História: Memória e Imagem, da Universidade Federal 

do Paraná, realizado em agosto de 2016. 

 
 
IMAGEM 3 – As histórias que uma cidade conta - escravos, libertos e negros livres 
em Curitiba - XIX, início do XX 

 
Fonte: O autor. 
 

 

Conforme Mendonça (2016), o roteiro proposto é composto de seis pontos de 

visitação. Tem início pela atual Praça Zacarias, que em matéria jornalística publicada 

na década de 1880 era apresentada como local de “ajuntamento de negros, criados, 

colonos e soldados carregadores de água”. Apesar do descontentamento do 

jornalista, tratava-se do uso do chafariz do Largo Zacarias por escravos, libertos e 

negros livres, sendo o local fonte de trabalho, pois a água vertida no chafariz 

instalado em 1870 abastecia a região. Portanto, o local era fonte de água, moradia, 

trabalho, diversão e sociabilidades. Próximo a esta praça, já estava localizada a Vila 

Capanema, local que desde o final do século XIX concentrou grande número de 

negros. Neste local, em uma composição multiétnica, criou-se o Britânia Sport Club, 

sendo que com uma dissidência em 1930, criou-se o Clube Atlético Ferroviário. 

Próximo ao estádio da Vila Capanema, ficava a Vila Tassi que, nas décadas de 1940 

e 1950, era um importante reduto negro da cidade. 
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O segundo ponto é o Palácio da Instrução (atual Instituto de Educação do 

Paraná) que era fonte de conhecimento para negros, pois o texto apresenta casos 

de escravos que enxergavam na educação formal uma maneira de se inserir na 

sociedade de forma mais favorável, e utilizavam-se deste espaço para este 

desenvolvimento. 

O terceiro ponto é A Rua das Flores (atual Rua XV de Novembro) é 

apresentada como local da utilização de mão de obra escrava por parte de famílias 

que ali residiam, bem como os jornais anunciavam compra, venda e fuga de 

escravos. 

O quarto ponto é a atual Praça Generoso Marques, local que ao final do século 

XIX abrigou o centro de comércio e abastecimento. Local, bastante frequentado por 

escravos e libertos. Neste mesmo local, no final do século XIX ficava a Cadeia. 

O quinto ponto é o Largo da Ordem, onde fica a Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos de São Benedito, local que servia de acolhimento para negros, 

pois em muitas irmandades, não eram aceitos. Esta igreja é de 1737, feita com 

recursos provenientes de novos membros na irmandade, anuidades e donativos. Do 

prédio atual, somente os azulejos são da igreja original demolida em 1931 e 

reconstruída em 1946. 

O sexto e último ponto é o “alto do São Francisco”, região do Bairro São 

Francisco. Esta região no final do século XIX passou a abrigar várias associações de 

trabalhadores, entre elas a Sociedade Protetora dos Operários e a Sociedade  

Operária Beneficente 13 de maio. 

Esta proposta de roteiro apresenta um contexto histórico alternativo ao utilizado 

pelos órgãos oficiais, no quesito da presença do negro na cidade de Curitiba, o que 

demonstra a importância de um olhar mais plural sobre a história da cidade.  

1.2 TURISMO E HISTÓRIA: SINAIS DE UMA CARÊNCIA 

Conforme Voltolin et al (2016), turista é aquele que permanece no destino por 

pelo menos 24 horas ou um pernoite. O excursionista permanece tempo inferior a 24 
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horas, sem pernoitar. Nesta linha, o Instituto Municipal de Turismo - CURITIBA 

TURISMO realizou, em 2014, uma Pesquisa de Demanda Turística, divulgando as 

seguintes informações: 

 A cidade recebeu, em 2012, 3.714.184 turistas e 4.617.081, em 2014;  

 Dos turistas que visitam Curitiba, 30,4% são do estado do Paraná; 

22,2% de São Paulo; 14,8% de Santa Catarina e 5,6% do Rio Grande 

do Sul. Os turistas estrangeiros representam 5,1% do total, vindos 

principalmente da Argentina, Alemanha e dos Estados Unidos; 

 A maioria dos visitantes é do sexo masculino (66,3% dos turistas e 

70% dos excursionistas), com faixa etária entre 25 a 34 anos (29%), e 

entre 35 a 44 (24%);  

 Mais de 50% dos turistas possuem nível superior, com uma renda 

média mensal individual de R$ 5.470,00, acima da dos excursionistas, 

que é de R$ 4.927,34. A renda média mensal familiar é de R$ 8.687,14 

e R$ 7.551,27, respectivamente; 

 Mais da metade dos entrevistados possuem vínculo empregatício. 

Entre os turistas, o valor é de 58,7%. Os autônomos ou profissionais 

liberais representam 26,6% dos turistas;  

 A vinda dos turistas a Curitiba é motivada por negócios ou questões 

profissionais (40,5% para turistas e 50,6% para excursionistas). Visitar 

parentes e amigos é a motivação para 26,4% dos visitantes, recreação 

ou descanso é motivação para 15,8%; 

 Dos visitantes, 92,5% viajam de maneira independente e 7,5%, por 

agências de viagem. Dos turistas e excursionistas, 67% viajam 

sozinhos e utilizam, como meio de transporte, automóvel, ônibus 

convencional e avião, nessa ordem; 
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 Hospedam-se em casa de amigos ou parentes 44,7% e 43,9%, em 

hotéis. Os turistas permanecem na cidade por 4,4 dias e os 

excursionistas ficam, em média, 7 horas e 30 minutos; 

 Os turistas gastam em média US$ 106,14, sendo US$ 63,38 com 

hospedagem e US$ 23,83 com alimentação. Os excursionistas, 

somadas todas as despesas, gastam em média US$ 88,15. Em 2014, 

identificou-se que o gasto médio diário ficou em US$ 98,00 e 

US$ 101,87, respectivamente; 

 Mais de 30% dos visitantes definem Curitiba como "cidade com 

qualidade de vida";  

 Dos pontos turísticos, o Jardim Botânico é o mais visitado, depois a 

Ópera de Arame, os Parques Barigui e Tanguá e o Museu Oscar 

Niemeyer.  

 

Os turistas que vêm para a cidade podem obter informações em alguns locais, 

entre eles a página da Prefeitura de Curitiba <http://www.curitiba.pr.gov.br>. Essas 

informações ficam disponíveis em uma página específica, no endereço virtual 

<http://www.turismo.curitiba.pr.gov.br>, para a qual o turista é direcionado ao 

habilitar um link específico, na página inicial. A imagem abaixo reproduz essa 

página: 

 
     IMAGEM 4 – Curitiba Turismo 

 
     Fonte: http://www.turismo.curitiba.pr.gov.br, acessado em 07 de setembro de 2015. 
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A página conta com várias informações ao turista sobre: (1) o que fazer na 

cidade; (2) onde ficar; (3) onde comer; entre outros pontos. Contudo, sobre a história 

da cidade existe uma única página que apresenta informações muitos gerais e de 

forma muito resumida, reduzindo as possibilidades de que um turista mais 

interessado nesse aspecto possa explorar a cidade nessa perspectiva de conteúdo. 

Essa única página sobre o contexto histórico da cidade é apresentada na imagem 

abaixo: 

 
      IMAGEM 5 – Curitiba Turismo – Sobre a cidade 

 
          Fonte: http://www.turismo.curitiba.pr.gov.br, acessado em 07 de setembro de 2015. 

  

 Para resolver esta limitação, a prefeitura de Curitiba passou a oferecer, em 

2016, por meio da página eletrônica do Instituto Municipal de Turismo, um passeio 

virtual baseado em imagens em 360 graus e com descrições em textos das imagens 

apresentadas. Alguns locais da cidade foram escolhidos para permitir esta 

experiência, entre os quais estão: Largo da Ordem, Bosque do Alemão,  Bosque do 

Papa, Jardim Botânico, Museu Oscar Niemeyer, Ópera de Arame, Parque Barigui, 

Parque Tanguá, Parque Tingui e Parque Zaninelli. O passeio pelo Largo da Ordem 

contempla oito imagens com textos, e este passeio está representado na imagem 9. 
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IMAGEM 6 – Tour 360° da prefeitura de Curitiba 

 
Fonte: http://www.turismo.curitiba.pr.gov.br/360/largo-da-ordem/, acessado em 05 de janeiro de 2017. 

 

O Curitiba, Região e Litoral Convention e Visitors Bureau (CCVB), entidade 

sem fins lucrativos fundada em 2000, mantém uma página eletrônica 

(<www.curitibacvb.com.br>) com informações sobre roteiros em Curitiba, região 

metropolitana e litoral. Contudo, estes roteiros não tratam de aspectos históricos, 

apresentando possibilidades de passeios em outras perspectivas, sem tratar da 

história dos locais. 

  
                              IMAGEM 7 – CuritibaCVB 

 
   Fonte http://www.curitibacvb.com.br, acessado em 09 de setembro de 2015. 
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Outra iniciativa que tem por objetivo fornecer informações aos turistas é o 

Guia “FullTime”, página eletrônica que dá diversas opções aos que desejam 

conhecer a cidade. Esta página chega a sugerir alguns roteiros, mas são todos 

localizados fora da cidade, em outros municípios da região. No que se refere à 

cidade de Curitiba, a história não é abordada na citada página, que apresenta 

apenas aspectos comerciais e passeios, cujos conteúdos, ênfases e motivações são 

de outra natureza. 

 
            IMAGEM 8 – Guia FullTime 

 
            Fonte: http://www.conhecercuritiba.com.br, acessado em 07 de setembro de 2015. 

 Outro perfil de páginas eletrônicas é o de agências de turismo receptivo. De 

maneira geral, não demonstram preocupação em repassar informações históricas ao 

visitante, e sim, direcioná-lo para uma compra de pacotes, que vão desde um city 

tour até um passeio temático na cidade ou nos arredores. Ainda assim, a quantidade 

de empresas é pequena, se comparada a outros segmentos.  



  

 25 2

5 

QUADRO 1 – Empresas de turismo receptivo em Curitiba 

Empresa Página Eletrônica 

Pinheiro Receptivo http://www.pinheiroreceptivo.com.br 

IveTur http://ivetur.tur.br/ 

JulyTour http://julytur.com.br/ 

OsaTour http://www.osatur.com.br/ 

Special Paraná http://specialparana.com/ 

TA Receptivo http://www.tareceptivo.com/ 

Fonte: http://www.turismo.curitiba.pr.gov.br. 

 
 São cada vez mais comuns páginas eletrônicas que auxiliam o turista na 

montagem de sua viagem. É o caso do TripAdvisor, ferramenta web que permite ao 

internauta procurar melhores preços, comparar ofertas e montar seu próprio pacote 

de viagem. Questões de informações históricas não fazem parte das preocupações 

dessa ferramenta, que é apresentada na imagem 9. 

 
IMAGEM 9 – TripAdvisor 

 
  Fonte: https://www.tripadvisor.com.br/, acessado em 05 de janeiro de 2017. 
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Uma iniciativa que tem funcionado desde 2011, é o Kuritbike, página 

eletrônica que organiza passeios para que o turista conheça a cidade de bicicleta. 

Esta página é bastante convidativa, mas o contexto histórico não é evidenciado 

como parte da proposta. 

 
  IMAGEM 10 – Kuritbike 

 
   Fonte: http://kuritbike.com, acessado em 05 de maio de 2015. 
 
 

 Em 2014, a Fundação Cultural de Curitiba lançou em sua página eletrônica 

um tour (imagem 11) que utiliza imagens, textos e sons para mostrar espaços físicos 

por meio de recursos multimídia, possibilitando que as pessoas tenham a sensação 

de estar no ambiente e permitindo a visualização dos diferentes ângulos de um 

objeto. A sua forma e interatividade objetiva possibilitar uma experiência “realista”. O 

usuário pode escolher os locais e os detalhes de seu interesse, dentre os 

disponíveis na página, durante a visita virtual, a qual estimula os usuários a visitarem 

pessoalmente os locais divulgados. Além de textos explicativos, o tour virtual de 

Curitiba inova, contando com tecnologia da audiodescrição e janelas de LIBRAS – 

Língua Brasileira de Sinais – visando atender a pessoas com necessidades 

especiais. 
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  IMAGEM 11 – Tour virtual da Fundação Cultural de Curitiba2
 

 
Fonte: http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/tourvirtual, acessado em 05 de janeiro de 2017. 
 
 

 Uma proposta criada em 2014, que possibilita uma experiência vivencial com 

parte da história da cidade, é o aplicativo para celular Curitiba AudioWalk. Trata-se 

de um software que se propõe a oferecer uma viagem pelo Centro Histórico de 

Curitiba, baseada em áudios para serem aproveitados durante uma caminhada. A 

duração proposta dessa caminhada é de 1h30 e sugere-se que seja realizada entre 

9h e 17h, para seu melhor proveito. Cabe ressaltar que esta iniciativa foi do 

turismólogo Yuri Lobo. A imagem 12 mostra três telas do aplicativo: a tela inicial; a 

apresentação de um trecho do roteiro e o mapa guiando o trajeto. 

  
 

                                            
2

 Notícias do lançamento do tour virtual da Fundação Cultural de Curit iba. 
http://www.fundacaoculturaldecuritiba.com.br/noticias/centro-historico-de-curitiba-ganha-tour-
virtual/ 
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IMAGEM 12 – Curitiba AudioWalk: visão geral 

 
Fonte: Aplicativo Curitiba AudioWalk. 
 

 

 O aplicativo tem suporte de GPS. Sendo assim, à medida que o passeante se 

desloca pelo roteiro, as faixas de áudio são executadas automaticamente. Na 

imagem 13, estão as 14 localizações do roteiro, composto por entrevistas com 

apresentação de história oral sobre o local. O projeto3 recebeu aporte financeiro do 

Ministério da Cultura na categoria Patrimônio. 

 

                                            
3
  O projeto Curitiba AudioWalk, aprovado na categoria Patrimônio, no edital de 2014, recebeu do 

Ministério da Cultura um montante de R$ 59.022,00 para sua execução. Conforme Diário 
Oficial da União (DOU), Pág. 10. Seção 1, de 22 de Abril de 2014. 
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IMAGEM 13 – Curitiba AudioWalk: itens do roteiro 

 
Fonte: Aplicativo Curitiba AudioWalk. 
 

 

Tendo como base o que foi retomado sobre as diferentes iniciativas 

envolvendo o turismo na cidade de Curitiba, é possível perceber que existe um 

grande potencial no segmento turístico para tratar da história da cidade. Com 

exceção do aplicativo “AudioWalK”, em geral esses produtos tendem a se concentrar 

em regiões tradicionalmente reconhecidas como “históricas” – como o Largo da 

Ordem – ou com apelo turístico já estabelecido – como os parques da cidade. 

Podemos considerar, assim, que existe um campo a ser explorado em outros locais 

da cidade, cujo conteúdo histórico pode ser apresentado do maneira interessante, 

para ser conhecido por turistas e moradores locais. 

 
 
 

[j2] Comentário: Fábio, veja o que 
acha desse texto que introduzi. Acho 
que ele conclui de forma mais 
adequada as questões que vc retomou. 
Se tivéssemos tempo, haveria um 
material muito interessante para pensar 
como a história vem sendo contada 
nesses materiais. E problematizar essa 
forma... Fica a dica... 
 
Ok, obrigado. 
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2 CURITIBA E SUA HISTÓRIA: POSSIBILIDADES DE VISITAÇÃO 

Este capítulo trata de alguns aspectos da história da cidade de Curitiba, 

relacionando-os a lugares da região central da cidade. A partir disso, serão 

produzidos textos que servirão de conteúdo histórico a ser disponibilizado na página 

eletrônica <www.visitecuritiba.com.br>.  

2.1 NASCE UMA CIDADE: OS VESTÍGIOS NA PRAÇA TIRADENTES 

Conforme Westphalen (1995), Curitiba foi oficialmente fundada no ano de 

1693, com a eleição e instalação da Câmara Municipal. Em 24 de março do referido 

ano, nesta data, moradores solicitavam ao Capitão Povoador a eleição e criação da 

justiça, pelo fato da povoação ter crescido e já passarem de noventa homens. Com o 

deferimento, no dia 29 de março, na Igreja de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus 

dos Pinhais, foi procedido o ato de criação da justiça, realizando-se a escolha dos 

eleitores e a eleição dos membros da Câmara e, com estes atos, fundava-se a 

cidade.  

Antes disso, os campos de Curitiba já eram conhecidos. Os documentos que 

se referem à ocupação do planalto Curitibano mencionam a concessão de uma 

sesmaria (faixa de terra, cedida pela Coroa portuguesa), em 1639, para início do 

povoamento da região. Nesse mesmo período, foi descoberto ouro no planalto 

curitibano, o que atraiu mineradores vindos principalmente de São Paulo e São 

Vicente, e também alguns que já mineravam na Baía de Paranaguá. Com isso, parte 

do planalto curitibano passou a ser povoado com a formação de arraiais de 

mineradores, sobretudo na região conhecida como Atuba. Posteriormente, houve a 

migração da povoação para o que hoje é o centro da cidade. Não há precisão no 

ano, mas foi anterior ao  da oficialização da cidade, 1893. No livro “História do 

Paraná” de 1899, o escritor Romário Martins conta a lenda do Cacique Tindiquera. 

Diz a lenda que o cacique teria sido solicitado pelos moradores da vilinha (região da 

margem do rio Atuba), para definir onde seria a melhor localização para a edificação 

cidade de Curitiba. O cacique teria indicado a região da atual praça Tiradentes. Em 
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1948, o pintor Theodoro de Bona concluiu a tela denominada “Fundação de Curitiba”, 

que representa a lenda. 

  

IMAGEM 14 – Tela “Fundação de Curitiba”, Theodoro de Bona 

 
Óleo sobre tela, Theodoro de Bona, Ano 1948. 
Atualmente a tela se encontra no Colégio Estadual do Paraná. 
Fonte: Duarte e Guinski (2002). 

 Em 1668, foi levantado o pelourinho4. Nessa área, consolidou-se o centro da 

povoação já denominada Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (depois Curitiba), que 

aglutinava mineradores de ouro temporários e permanentes e moradores que se 

fixaram com a introdução do gado vacum e roças de subsistência. 

A atual Praça Tiradentes, que era conhecida como Largo da Matriz ou Pátio 

da Matriz, em 1820, conforme Barbieri e Sutil (1997 p.3-4), representava o núcleo 

                                            
4
   O pelourinho consistia num madeiro grosso, lavrado, com 4 faces e as insígnias portuguesas, 

argolas de ferro e braços para os lados. No alto era rematado pelo pelouro, símbolo da justiça. 
Primitivamente ali era exposto aquele que cometia um delito. O pelourinho de Curitiba, foi 
erguido em 4 de novembro de 1668, onde hoje é a praça Tiradentes. Durou ali 36 anos. 
Conta-se que quando o Brasil ficou independente de Portugal, a exemplo do que ocorreu em 
outras cidades, o pelourinho foi destruído pela população por se tratar de um símbolo da 
dominação portuguesa. Onde ficava o pelourinho, hoje está o símbolo do “marco zero”, 
CAROLLO (1993 p.9-11). 
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central da cidade, local onde se concentrava o poder temporal e religioso, além de 

ser o local do pequeno comércio da época. Lá havia as chamadas “casinhas”, 

pontos alugados ou comprados que serviam de local para venda de gêneros 

alimentícios e açougue. As “casinhas” permaneceram até a construção do mercado 

municipal, em 1864, na atual praça Generoso Marques. 

 

IMAGEM 15 – Foto aérea da Praça Tiradentes e cercanias, 1935 

 
Fonte: Acervo Cid Destefani 

 

O Largo da Matriz (atual praça Tiradentes) era o catalizador das atividades 

políticas, religiosas e comerciais. No entorno, localizavam-se as casas das famílias 

pioneiras e politicamente mais influentes da região, que possuíam vastas 

propriedades nos arredores da cidade de Curitiba e tinham uma segunda casa na 

região do Largo da Matriz, para aí ficarem quanto fossem assistir à missa ou fazer 

negócios. 
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IMAGEM 16 – Praça Tiradentes, antigo largo da matriz nos anos 1950 

 
Fonte: Barbieri e Sutil (1997), acervo Casa da Memória. 

 

No início do século XX, a praça tornou-se espaço de comunicação dos 

habitantes da cidade, dado que a maior parte do comércio se localizava nas 

proximidades (em ruas como Rua das Flores e Rua Fechada, atuais Rua 15 de 

Novembro e José Bonifácio, respectivamente) e por onde transitavam as carroças 

dos colonos que vinham comercializar produtos e fazer compras na cidade. Os 

colonos, desde o século XIX, passaram a ser figuras marcantes na vida de Curitiba 

(BARBIERI E SUTIL, 1997 p.6). Contudo, problemas advindos do crescimento como 

valas abertas, já eram percebidos antes. Em 1721, o ouvidor Rafael Pires Pardinho 

já havia se preocupado com a ordenação do espeço urbano, explicitada na 

deliberação de posturas que regessem minimamente os habitantes da vila, sendo 

assim, ficou mandatório que os moradores tivessem suas construções alinhadas e 

que os donos de animais tomassem providências para que o largo da Matriz não 

virasse um curral. Em 1832, os artigos de lei tratavam da manutenção das 

construções, sendo que os proprietários que não tinham preocupação com a 

manutenção de suas construções recebiam multas. 

A praça era local dos principais eventos da cidade, pois era o grande ponto de 

referência, tendo juntado multidões para a recepção dos voluntários da pátria 

(soldados presentes na Guerra do Paraguai), em 1870, assim como para recepção 

[j3] Comentário: não é "Rua 
Fechada"?  
 
Fechada. 
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ao casal imperial, em 1880, o imperador Dom Pedro II e sua esposa, a imperatriz 

Teresa Cristina.  

 

IMAGEM 17 – O antigo prédio da Cadeia pública e da Câmara Municipal de Curitiba, 
ficava onde hoje está o Mercado das Flores, na Praça Generoso Marques, foto 1897 

 
Fonte: Acervo Cid Destefani. 

Além dos eventos, prédios que marcaram a história da cidade ficaram 

sediados no entorno da praça, como é o caso da igreja Matriz e também da 

Cadeia/Câmara municipal, edifício este que não existe mais. A Cadeia foi construída 

em 1850, próximo onde fica hoje o Paço Municipal. 

 

2.2 PRAÇA TIRADENTES E A REFORMA DA CATEDRAL DO FIM DO SÉCULO 

XIX  

A praça Tiradentes abriga a Catedral da cidade, cuja primeira edificação 

remonta os primeiros tempos do povoado até o século XVIII. No século XVIII, 

diversas reformas se sucederam, sempre morosas e inconvenientes para o 

andamento das atividades religiosas e também para as reuniões da Câmara de 

vereadores, que utilizavam o local para os seus trabalhos. Em 1799, o vigário da 

época solicitou que a catedral fosse demolida e reconstruída. Contudo, já em 1825, 

a nova construção já necessitava de reparos e, ao longo do século XIX, outras 

[j4] Comentário: Fábio, toda essa 
parte do texto está bem desorganizada. 
Vc fala sobre aspectos da praça no 
século XX, passa para o XVIII, vai para 
o XIX, volta ao XX, volta ao XIX. Acho 
melhor vc ajeitar isso, pois a banca vai 
estranhar bastante....  
 
Texto revisto, 

[j5] Comentário: Nesse item vc fala 
mais de Henning e de alguns episódios 
bem localizados no XIX do que 
propriamente sobre o anuncia no título... 
 
Alterado título 

[j6] Comentário: corrija: todas as 
instituições em maiúsculas: Câmara, 
Cadeia, Coroa...  
 
ok 
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reformas aconteceram, culminando na maior delas, a do final deste mesmo século, 

uma grande reconstrução. A edificação antes desta obra é apresentada na imagem 

abaixo. 

 

 
IMAGEM 18 – Igreja Matriz de Curitiba, em 1870 

 
Fonte: Acervo Cid Destefani. 

Esta reconstrução teve início em 1880, ficando pronta em 1893. Contudo, há 

muita polêmica envolvendo o responsável pela obra (o mestre de obras Henrique 

Henning) e o pároco local.  
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IMAGEM 19 – Vista parcial da Praça Tiradentes, em 1914 

 
Fonte: Acervo Cid Destefani 

Conforme Destefani (1993), Engelhart Heinrich Christian Henning, em 

português Ângelo Henrique Cristiano Henning ou, simplesmente, Henrique Henning, 

nasceu na cidade de Plön (região controlada pela Dinamarca e depois pela Prússia, 

atualmente Alemanha) e estudou em Kiel, capital desta mesma região. Eram três 

irmãos: Engelhart, Ferdnand e Theodoro. Em 1858, Henrique Henning estudava 

arquitetura em Kiel, foi passar natal e ano novo com a família em Plön e, certo dia, 

enquanto conversava, gravou seu nome com canivete na casca de uma árvore. Os 

amigos o criticaram, não deveria fazer tal coisa, pois poderia ser punido pela 

prefeitura, pois na cidade havia poucas árvores e esta fazia parte do plantio 

simétrico da prefeitura. 

Por tal ato, após reunir a família, o patriarca deu sua sentença considerando a 

importância em viver em comunidade e dever respeitar os bens públicos. A punição 

dada a Henrique foi deixar o país com o irmão Theodoro, que iria embarcar em 

breve para a América (DESTEFANI, 1993, p.7). 

Em 23 de abril de 1859, embarcaram em Hamburgo, quando Henrique 

Henning tinha 21 anos de idade. Ao total, 123 imigrantes no veleiro “Anna”, em uma 

[j7] Comentário: vc está retomando 
varias informações da obra e precisa, 
em cada uma delas, referenciar o 
número da página em que elas são 
apresentadas pelo autor (Destefani) 
 
ok 

[j8] Comentário: aqui e em todas as 
partes instruídas pela obra 
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travessia que durou 63 dias, nos quais houve o nascimento de duas crianças a 

bordo e uma morte. A chegada foi em São Francisco do Sul, no dia 24 de junho. 

Logo após a chegada, Henrique e o irmão foram para Joinville, na época chamada 

Colônia Dona Francisca. Nesta cidade, em 1 de abril de 1861, Henrique Henning se 

casou com Anna Dorothea Magdalena Koll, de 16 anos na época. Alguns anos 

depois, trabalharam os dois irmãos na construção da Estrada Dona Francisca 

(estrada que liga Joinville a São Bento do Sul). Após a construção da estrada, se 

instalaram em São Bento do Sul e por lá pouco ficaram, dados incidentes com 

bugres envolvendo outros moradores, o que fez com que fossem para Rio Negro, já  

passados 15 anos desde a chegada dos irmãos ao Brasil. 

Em Rio Negro, os irmãos trabalhavam na construção de casas. Em 1979, 

resolveram se mudar para Curitiba, devido à informação da construção da estrada 

de ferro ligando Curitiba e Paranaguá. O convite viera do engenheiro Carl Gotlieb 

Wieland, com quem trabalharam na estrada da Dona Francisca. Henrique comprou 

uma casa com bom terreno na Rua Pedro Ivo e, com os ganhos do seu trabalho, 

construía mais casas no terreno e alugava. 

Os irmãos fiscalizaram as obras da Santa Casa de Misericórdia e ajudaram a 

construir o Teatro São Theodoro, além de diversas construções particulares. 

Henrique ganhou muito respeito na construção civil, tendo ocupado a cadeira de 

arquitetura na Escola de Artes e Ofícios do professor Antônio Mariano de Lima, 

instalada em Curitiba, em 1886, no local onde hoje é o Museu de Arte 

Contemporânea (Rua Desembargador Westphalen).  

Em 1876, iniciou-se a reforma da Igreja Matriz de Curitiba, que apresentava  

grandes rachaduras. Em uma solenidade, as imagens sacras foram levadas à igreja 

do Rosário, que ficou de matriz durante a reforma. Em 1886, dada a demora na 

reforma, Henrique Henning assumiu a chefia das obras, tendo que refazer as 

paredes laterais que estavam rachadas e, além disso, mudou o quadro de 

funcionários da obra, priorizando membros da colônia alemã, por conhecimentos de 

construção e aplicação ao trabalho. Com isso, a obra ganhou um contexto curioso, já 

que o templo católico era construído por protestantes, de fé luterana, que ao longo 
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da semana trabalhavam no templo católico e, no domingo, frequentavam a igreja 

Luterana na Rua América. 

 
IMAGEM 20 – A Catedral de Curitiba em construção em 1886 

 
Fonte: Acervo Cid Destefani. 

Durante o andamento da obra, houve uma desavença financeira entre 

Henrique Henning e o Padre Alberto Gonçalves. Com isso, o desgaste de relações 

ficou grande e, próximo de sua conclusão, Henrique e sua equipe deixaram a obra 

por falta de pagamento. Ainda assim, a igreja foi reinaugurada no dia 7 de setembro 

de 1893. 
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IMAGEM 21 – Orquestra fotografada na inauguração da catedral em 1893 

 
Fonte: A catedral faz 120 anos. Gazeta do Povo, 01 de setembro de 2013. 

 

Conforme Mocellin (2014), a Curitiba do final do século XIX vivia em um 

contexto de guerra dada a revolução federalista, que colocava em posições opostas 

os pica-paus (florianistas) e os maragatos (as tropas de Gumercindo Saraiva), 

Curitiba vivia dias de grande apreensão. Este conflito ocorreu entre 1893 e 1895, 

sendo seu palco o sul do Brasil e resultando em um total de 10 mil mortos.  

Tratava-se de uma luta de separatistas gaúchos versus defensores da 

República vigente, sendo separatistas os Maragatos, liderados por Gumercindo 

Saraiva, que se aproximavam de Curitiba no início de 1894, depois de já terem 

tomado conta de outras cidades. No dia 16 de janeiro deste mo ano, o então 

presidente da província, Vicente Machado escreveu para a população sobre a 

invasão em cidades próximas, garantindo que resistiria até o esgotamento completo, 

como nas palavras dele, Mocellin (2014 p.112): “[...] não recuarei diante de medida 

alguma por mais severa que seja, por mais que ela aperte e dilacere meu coração.” 

Apesar da promessa, no dia 18 de janeiro, Vicente Machado transferiu a 

administração da província do Paraná para Castro, levando consigo, família e 

protegidos, após isso, retirou-se para São Paulo.  

[j9] Comentário: isso foi retirado de 
onde? se é da mesma obra antes 
referenciadas, repetir a referência e 
indicar o número da página.  
 
ok 
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Para buscar manter a ordem, montou-se uma Junta Governativa do Comércio, 

chefiada por Idelfonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul. De acordo com 

Mocellin (2014 p.113), no dia 18 de janeiro, começaram a entrar as tropas rebeldes, 

com cerca de 450 homens, que ocuparam Curitiba sem encontrar resistência. Após 

a invasão de Curitiba, os federalistas planejavam invadir São Paulo. Na cidade, 

pressionavam o Barão do Cerro Azul por apoio financeiro e este, temendo saques e 

mortes, articulou um apoio financeiro como forma de proteger a cidade.  

Em abril do mesmo ano, os federalistas se enfraqueceram, perderam o 

controle no Desterro (atual Florianópolis) e as tropas florianistas seguiam em direção 

a Curitiba de forma lenta, evitando a batalha. No final de abril, as tropas federalistas 

haviam desaparecido. O líder federalista, Gumercindo Saraiva foi morto meses 

depois, no Rio Grande do Sul, entre São Francisco e Santo Ângelo, após uma 

perseguição que contava com mais de 4000 homens.  

No dia 04 de maio, as tropas “legalistas” tinham novamente o controle da 

cidade e, assim, voltaram os que haviam fugido, dentre os quais Vicente Machado, 

que foi recebido como herói. Vários dos que haviam aplaudido Gumercindo agora 

aplaudiam Vicente. O decreto de Vicente Machado foi paralisar o tribunal de justiça. 

No dia 8 de maio, foi detido o Barão do Serro Azul e o teatro São Teodoro serviu de 

prisão. No dia 20 de maio de 1894, por volta das 21:00 horas, o Barão do Serro Azul 

e seus companheiros de infortúnio foram levados para a estação ferroviária e, de lá, 

foram embarcados com destino a Paranaguá, na expectativa de serem julgados no 

Rio de Janeiro. Contudo, entre os quilômetros 64 e 65, os prisioneiros, entre eles o 

Barão, foram fuzilados e jogados no desfiladeiro alcunhado de “Pico do diabo” 

(MOCELLIN 2014 p.129,135). 

Conforme Destefani (1993), no dia 21 de janeiro de 1894, Henning encontrou 

o Padre Alberto Gonçalves e lhe cobrou a dívida, obtendo do mesmo uma negativa 

sobre os atrasados, o que levou Henrique a agredir o Padre. 

 

[j10] Comentário: Fábio, todas as 
informações retiradas das obras 
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o número das páginas 
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IMAGEM 22 – Henrique Henning em data não conhecida 

 
Fonte: Destefani (1993). 

Conforme Destefani (1993, p.55), no dia 22 junho de 1894, a mando de 

Vicente Machado, o matador Diamiro Furquim foi até às terras da família Henning na 

região Assunguy 5  (atual Cerro Azul) e o convenceu a ir para Curitiba, com a 

desculpa de que o mestre deveria dar esclarecimentos sobre a existência de sua 

arma para a polícia. No caminho, com três tiros, Diamiro Furquim, tirou a vida do 

mestre de obras Henrique Henning. 

                                            

5 De acordo com Lamb (1994), em 1860, a Colônia Assunguy foi fundada na Província do 

Paraná, na região que, a partir de 1885, ficou conhecida como Cerro Azul. Através de investimentos 
estatais, o principal interesse em fundar essa colônia seria o de financiar a vinda de imigrantes 
europeus para trabalhar nessas terras e contribuir para um projeto civilizador que o governo provincial 
e as elites pretendiam. 

 Durante alguns anos, Assunguy recebeu imigrantes vindos da Alemanha, Inglaterra e outros 
países europeus com a promessa de benefícios de moradia e trabalho para estes. A maioria dos 
imigrantes que vinham para o Brasil, em geral, eram pessoas de origem rural e simples, que se 
encantavam com as propagandas a respeito do Novo Mundo e migravam em busca de uma melhor 
condição financeira; ou aqueles que estavam fugindo de perseguições políticas. Com o tempo, 
também se abriu a oportunidade de colonização das terras do Assunguy para colonos nacionais, a 
partir de 1861, porém sem os mesmos benefícios prometidos aos estrangeiros.  

Acreditava-se na capacidade laboral do colono estrangeiro, enquanto símbolo do trabalho 
livre e, portanto, superior ao escravo. Diante do projeto civilizador e progressista que se instaurava na 
província, o imigrante, além de contribuir para o embranquecimento da população, representava a 
Europa enquanto uma potencia civilizadora. A respeito dessa imigração europeia, é muito 
interessante perceber como se deram as experiências do contato cultural destes com os nacionais, e 
isto será abordado ao longo deste trabalho.  

De acordo com Nishikawa (2007, p.88), o governo fazia uma série de promessas contratuais 
para com os imigrantes. Afirmava-se a garantia de subsistência do colono nos primeiros meses de 
sua chegada, além de todo suporte alimentício necessário para ele e sua família. O governo 
provincial se comprometia a providenciar um lote de terra e uma casa provisória neste lote, 
maquinários e instrumentos para a agricultura, inclusive sementes para o plantio. Porém, após trazer 
muitos imigrantes para Assunguy, o governo provincial se deparou com a realidade de que não 
possuía recursos suficientes para mantê-los, gerando insatisfações e consequentes reivindicações 
feitas pelos estrangeiros sobre suas condições de vida e trabalho na colônia. 
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A imagem 23 apresenta a foto da família Henning anos após o assassinato de 

Henrique Henning.             

  
 

     IMAGEM 23 – Foto da família Henning, em 1915 

 
                  Fonte: Destefani (1993).  

  

Todo este contexto envolvendo a reconstrução da catedral de Curitiba, ao 

final do século XIX, estava inserido em um período de complexidade muito maior 

pelo qual a cidade passou, envolvendo a revolução federalista e suas 

consequências.  
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IMAGEM 24 – Catedral Metropolitana de Curitiba: inauguração 1893 

 
Fonte: VASQUES, J. G. [Catedral Metropolitana de Curitiba: inauguração]. Curitiba, PR: [s.n.], 7 set. 
1893. 1 foto, papel albuminado, p&b, 27 x 22 cm em cartão-suporte: 30 x 23 cm. Disponível em: 
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_iconografia/icon838891/icon838891.jpg.Acesso em: 
14 nov. 2016. 
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2.3 RUA XV DE NOVEMBRO: CRESCIMENTO POPULACIONAL E 

DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO  

Um dos locais que permite tratar do crescimento urbano da cidade é a rua XV 

de Novembro, a qual já teve outros nomes. Chamada inicialmente de Rua das Flores, 

recebeu posteriormente o nome de Rua da Imperatriz, uma homenagem à imperatriz 

Tereza Cristina que, em 1880, visitou a cidade junto com o imperador Dom Pedro II. 

Nessa mesma época, também a Rua do Comércio passou a se chamar Rua do 

Imperador e, com a instauração da República, ganhou o nome de Marechal Deodoro.  

A Rua das Flores, em meados do século XIX, era uma passagem estreita, mal 

iluminada e com dezenas de construções baixas e “acanhadas” (BOSCHILIA, 1996 

p.3-8). Seu calçamento com paralelepípedos ocorreu apenas em 1890. Com 

calçamento, eletricidade e água encanada, o local passou a atrair um número maior 

de comerciantes. A inauguração da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, em 1885, 

agilizou o transporte de mercadorias importadas e aqueceu o comércio.  
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IMAGEM 25 – Trecho da atual Rua XV de Novembro, em 1917  

 
Fonte: Boschilia (1996), acervo Casa da Memória. 
 

A partir de 1910, a rua, já denominada XV de Novembro, assumiu o papel de 

abrigar o comércio mais sofisticado de Curitiba, tendo se tornado a rua da elite 

paranaense (BOSCHILIA, 1996, p.68). Ocorreram mudanças significativas neste 

período, como a substituição dos bondes de tração animal pelos bondes elétricos e 

a grande especulação imobiliária da região. Houve também um grande impacto na 

cidade de Curitiba, no ano de 1919, quando, além da ocorrência da primeira guerra 

(1914-1918), a gripe espanhola assolou a região. Esses eventos acarretaram 

grandes dificuldades para o comércio local, principalmente em relação às 

importações. No mesmo ano, inicia-se a inclusão de luminosos nos 

empreendimentos da Rua XV de Novembro.  
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IMAGEM 26 – Rua XV de Novembro entre as ruas Marechal Floriano e Monsenhor 
Celso, 1912 

 
Fonte: Sutil e Barracho (2005), foto de Arthur Wischral. 
Cartão, escrito por Julia Wanderley. 

Para entender o contexto da urbanização em Curitiba, se faz necessária a 

compreensão da urbanização e industrialização do estado do Paraná. Para Oliveira 

(2001), no caso do Paraná, faz sentido considerar a convergência entre sua 

industrialização6 e urbanização, pois, nos anos 1930, a maioria da população passou 

de rural para urbana. Nos anos 1980, houve a metropolização da cidade de Curitiba.  

O Estado do Paraná teve a influência de vários cultivos no contexto de sua 

industrialização e urbanização, são eles: 1) erva-mate; 2) madeira; 3) café e 4) soja. 

A erva-mate teve importante papel no crescimento da cidade de Curitiba, no século 

XIX. A exploração começou no início do século XIX e pouco depois da metade do 

mesmo século, a erva-mate já figurava como o principal produto de exportação da 

recém emancipada província do Paraná. Em 1853 (ano da emancipação da 

                                            
6
   Conforme Oliveira (2001 p.21-22) pode-se pensar em três revoluções industriais: 1) no século 

XVIII na Inglaterra; 2) no início do século XX com o motor à combustão (expandiu os 
transportes e gerou a divisão internacional do trabalho); e 3) o advento da informática e 
energia nuclear. 
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província), havia 47 engenhos de erva-mate na cidade de Morretes e 29 engenhos 

de erva-mate na cidade de Curitiba. De 1853 a 1873 foi construída a estrada da 

Graciosa, que teve papel intensificador na comercialização da erva-mate, pois 

aproximava fornecedores, engenhos e sua distribuição. (OLIVEIRA, 2001 p.26-27). 

A crise de 1929 foi bastante impactante para o cultivo da erva-mate, que 

estava perdendo espaço para a madeira e o café, como carros chefe da economia 

paranaense. A intensa dedicação das populações rurais à produção de erva mate 

desarticulou a economia de subsistência e as tornou dependentes da indústria para 

obter gêneros alimentícios. Além do avanço da cultura do café, havia, na década de 

1960, preocupação das elites locais com uma possível quebra da unidade territorial 

do Paraná, pois havia histórico de conflitos, tais como Contestado, Território Federal 

do Iguaçu (proposta do estado do Paranapanema), além das lembranças da 

emancipação do Paraná em relação a São Paulo (OLIVEIRA, 2001, p.28,45). Estes 

medos fomentaram a indústria paranaense, gerando em Curitiba a criação da CIC 

(Cidade Industrial de Curitiba), na década de 1970. 

 Mesmo sendo a indústria curitibana ainda modesta e, visando atender às 

necessidades locais, o século XX trouxe grandes novidades à vida urbana, pois, 

com o aumento do consumo, exigiu-se o aumento da produção e também da 

importação. A eletricidade passou a ser cada vez mais empregada e surgiram meios 

de transporte em decorrência, como foram o bonde elétrico e o automóvel. Neste 

período, foi instalada iluminação elétrica em algumas ruas, e o cinema e a fotografia 

passaram a ser utilizados como meios de comunicação (PROSSER 2004, p.51,17). 

 Outro ponto muito importante em todo o contexto foi o alto índice de 

crescimento da cidade, no início do século XX, que contava com 35 mil habitantes, 

em 1900, e, em 1919, já eram 79 mil. 

 Conforme Boschilia (1996), em 1912, a rua XV de Novembro, após medidas 

de urbanização da prefeitura da época, recebeu calçamentos laterais. Tratava-se de 

uma postura em respeito ao pedestre.  

 A Rua XV de Novembro, como mostra a imagem do Carnaval de 2012, 

representava um pouco do microcosmo social e catalizava eventos culturais, tendo 

[j13] Comentário: revise as 
referências. É preciso separar os 
termos por vírgula) 

[j14] Comentário: A maneira como 
vc retomou isso da obra, tornou a 
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Fábio. Precisei recorrer ao livro para 
entender. Acho melhor vc formular 
melhor... 
 
arrumado 
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Ok, arrumado. 
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tido, desde o final do século XIX, a presença de jornais, teatros, cafés e confeitarias, 

conforme Boschilia (1996). 

 

IMAGEM 27 – Carnaval em 1912, na Rua XV de Novembro 

 
Fonte: Sutil e Barracho (2005), foto de Arthur Wischral. 

 

 O artista Simon Taylor, cedeu dois desenhos de sua autoria para a 

representação da Rua XV de Novembro. 
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IMAGEM 28 – Bondinho da XV, Artista Simon Taylor 

 
Fonte: Simon Taylor 

 
 
 
 
 
 

IMAGEM 29 – Rua das Flores, Artista Simon Taylor 

 
Fonte: Simon Taylor 

 



  

 50 5

0 

2.4 O PASSEIO PÚBLICO, O SURGIMENTO DE UM ESPAÇO DE LAZER 

POPULAR  

O Passeio Público, uma obra lançada em 1886, tinha como objetivo resolver o 

problema de que o local, um banhado, havia se tornado para a vizinhança. A obra foi 

executada com recursos de empresários curitibanos, pois a verba municipal 

aprovada pela Câmara custou a sair, se chegou a ser empregada na obra. A área 

media aproximadamente 48 mil metros quadrados, sendo que apenas um oitavo 

desse terreno era firme, enquanto a maior parte era de banhados insalubres. A 

imagem 30 contém o mapa da cidade de Curitiba, no ano de 1857, no qual está 

circulada a praça Tiradentes e há indicação do local onde é o Passeio Público . 
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IMAGEM 30 – Mapa de Curitiba em 1857 

 
Cópia feita por Romário Martins, provavelmente feita em um levantamento de 1863

7
. 

Fonte: Acervo Casa da Memória. 

  

Sua inauguração foi em 2 de maio de 1886, quando a obra não estava 

totalmente concluída, mas foi inaugurada por ser o último dia da gestão do então 

presidente da província, segundo HOERNER (2002 p.155-156). 

                                            
7
 Observação feita por Duarte e Guinski (2002, p.27). 

Passeio  

Público 
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As discussões sobre a obra iniciaram-se em 1857, quando um vereador da 

cidade propôs lei para criação de um Jardim Botânico na capital da Província. Tal lei 

não foi efetivada, mas iniciou a discussão do que seria chamado “Passeio Público”. 

Conforme Lacerda (2001, p. 21), a implantação do “Passeio Público” teve inspiração 

nas transformações urbanas ocorridas na Europa, que alteraram o conceito de 

cidade no início do século XIX. Temas como higiene, melhoria do trânsito, 

calçamento de avenidas, lazer, entre outros, começaram a preocupar 

administradores e urbanistas brasileiros. O “Passeio Público” foi o primeiro parque 

da cidade e o único por quase 80 anos. 

 

 
IMAGEM 31 – O Passeio Público na época da sua inauguração, meados de 1886 

 
Cartão postal feito pela professor a Júlia Wanderley. 

Fonte: Acervo Casa da Memória. 

 

O portão do “Passeio Público” foi inaugurado em 1915, inspirado no portão do 

cemitério de Cães em Asnière-Sur-Seine, um bairro de Paris. A partir 1932, o 

Passeio Público começou a receber os primeiros animais, naquele momento apenas 

os de pequeno porte. Posteriormente, receberam-se animais de grande porte. 

Contudo, em 1982, os animais de grande porte foram transferidos para o Zoológico 

de Curitiba. 
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IMAGEM 32 – O portão do Passeio Público, em 1930 

 
Fonte: Acervo Cid Destefani. 

 

O Passeio Público, além de ter sido o primeiro parque da cidade, também 

inaugurou uma preocupação das gestões públicas do município na alocação de 

áreas de nascentes e margens de rios, convertendo espaços de seu entorno em 

parques. É o caso do surgimento de uma série de parques, especialmente após o 

ano de 19728, RIBEIRO e SILVEIRA (2006). 

 
IMAGEM 33 – Pedalinhos do Passeio Público, em 1960 

 
Fonte: Acervo Cid Destefani. 

                                            
8
   Conforme Ribeiro e Silveira (2006), sobre o lançamento de parques: em 1972, são lançados os 

parques São Loureço, Barrerinha e Barigui; em 1979, o Parque Nacional do Iguaçu (onde se 
localiza o zoológico); em 1980, o Bosque João Paulo II; em 1988, parque Bacacheri; em 1991, 
parque Passaúna; em 1994, parque Tingui; em 1996, Bosque Alemão; e, em 1996, o parque 
Tanguá. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do trabalho foi a elaboração de uma página eletrônica que 

apresentasse locais de interesse histórico para os turistas e moradores locais, a fim 

de promover uma ampliação do conhecimento da história da cidade de Curitiba. A 

página eletrônica <www.visitecuriba.com.br> foi o meio estabelecido para 

proporcionar o acesso às informações históricas e tornar a experiência na cidade 

contextualizada em sua história. 

A partir de alguns eixos (nascimento da cidade, urbanização, crescimento, 

entre outros.), procurou-se apresentar um primeiro conjunto de informações sobre a 

história local, relacionando-os a alguns lugares da cidade como praça Tiradentes, 

Rua XV de Novembro e Passeio Público. Foram algumas propostas de postagens 

para a página eletrônica Visite Curitiba, que tem como este trabalho o início de uma 

proposta de interação com a história da cidade.  

Talvez a maior dificuldade para a elaboração desse trabalho tenha sido a 

produção em formatos distintos: o acadêmico e o voltado para o grande público. 

Espera-se que este trabalho possa ampliar o acesso a conteúdo histórico, de forma 

atraente para turistas e moradores locais. 

 

 



  

 55 5

5 

REFERÊNCIAS 

 

AVÉ-LALLEMANT, Robert. 1858: Viagem pelo Paraná. Curitiba: Fundação Cultural, 
1995. 

BARBERI, Elizabete; SUTIL, Marcelo Saldanha. Tiradentes: A praça verde da 
igreja. In Boletim informativo casa Romário Martins. Curitiba: Fundação Cultural de 
Curitiba, v. 24, n.120, jul.1997. 

BOSCHILIA, Roseli. A rua XV e o comércio no início do século. In Boletim 
informativo casa Romário Martins. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, v. 23, 
n.113, nov.1996. 

CAROLLO, Cassiana Lacerda. História de Curitiba em quadrinhos. Curitiba: 
Prefeitura municipal de Curitiba, 1993. 

DESTEFANI, Cid Deren. A cruz do Alemão. Curitiba: Desktop publishing, 1993. 

DUARTE, Otávio; GUINSKI, Luiz Antônio. Imagens da evolução de Curitiba. 
Curitiba: Mikito Artes Graficas e Editora, 2002. 

HOERNER, Júnior. Ruas e histórias de Curitiba. Curitiba: Artes & Textos, 2002. 

LACERDA, Cassiana Lícia; et al. Passeio Público: primeiro parque público de 
Curitiba. In Boletim informativo casa Romário Martins. Curitiba: Fundação Cultural 
de Curitiba, v. 28, n.126, ago.2001. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da 
metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1991. 
 
LAMB, Roberto Edgar. Uma jornada civilizadora: imigração, conflito social e 
segurança pública na província do Paraná - 1867 a 1882. Dissertação de 
mestrado, Programa de pós-graduação em história da UFPR, 1994. 
 
MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. As histórias que a cidade conta: escravos, 
libertos e negros livres em Curitiba – séc. XIX, início do XX. 7. Encontro de 
Escravidão e Liberdade  no Brasil Meridional, 2016. 
 
MICHAELIS. Dicionário da língua portuguesa. Disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br, acessado em 18 de dezembro de 2016. 
 

MOCELLIN, Renato. Pica-paus x Maragatos: a mais sangrenta guerra civil 
brasileira. Curitiba: Editora Conceito, 2014.  
 
 

http://michaelis.uol.com.br/


  

 56 5

6 

NISHIKAWA, Reinaldo. Terras e Imigrantes na Colônia Assunguy: Paraná, 1857-
1874. Dissertação de mestrado, Universidade de Sao Paulo, 2007. 
 
OLIVEIRA, Dennison de. Urbanização e industrialização no Paraná. Curitiba: 
SEED, 2001. 
 
PROSSER, Elisabeth Seraphim. Cem anos de sociedade, arte e educação em 
Curitiba: 1853 – 1953, da escola de Belas Artes Industriais, de Mariano de Lima, 
à Universidade do Paraná e a Escola de Música e Belas Artes do Paraná. 
Curitiba: Imprensa Oficial, 2004. 
 
RIBEIRO, Renata M.; SILVEIRA, Marco Aurélio T. Planejamento urbano, lazer e 
turismo: os parques públicos de Curitiba – PR. Turismo - Visão e Ação - vol. 8 - 
n.2 p. 309 - 321 maio /ago. 2006. 
 
RODRIGUES, Aryon. O nome de Curitiba. In Boletim informativo da casa Romário 
Martins. Curitiba: origens, fundação e nome.  Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, 
v.21, n.105, jun 1995. 
 
SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pela comarca de Curitiba. Curitiba: 
Fundação Cultural, 1995. 

SUTIL, Marcelo Saldanha; BARRACHO, Maria Luiza Gonçalves. Um olhar para o 
futuro: coleção Julia Wanderley. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, v.29, 
n.129, nov. 2005. 

VORTOLIN, Adriane et al. Plano municipal de turismo de Curitiba 2015-2017. 
Prefeitura Municipal de Curitiba. Disponível em: 
http://www.turismo.curitiba.pr.gov.br/, acesso, janeiro de 2016. 
 
WESTPHALEN, Cecília. Origens e fundação de Curitiba. In Boletim informativo da 
casa Romário Martins. Curitiba: origens, fundação e nome.  Curitiba: Fundação 
Cultural de Curitiba, v.21, n.105, jun 1995. 
 


