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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo reconstruir a história do desenvolvimento da Rua Saldanha Marinho, desde que 

foi assim renomeada em 1890 (antes se chamava Rua Butiatuvinha) até meados dos anos 1940, quando foi 

projetado o Plano Agache, que tinha como objetivo remodelar a estrutura de Curitiba. O projeto traz como fontes 

plantas e documentos para promover um debate sobre a relação da via com a evolução urbana da capital 

paranaense. Além deste objetivo, busca mensurar a relação entre o surgimento de monumentos na via conforme 

a extensão da rua, a fim de mostrar sua importância social. Para tanto, esta pesquisa se vale de estudos teóricos 

sobre História Urbana de Maria Stella Bresciani, Charles Monteiro e Gerson Brasil e, no que se refere ao escopo 

de fontes, buscou em reportagens e referências bibliográficas depoimentos de pessoas com conhecimento sobre a 

Rua, incluindo a História Oral com entrevistas, apoiado por autores como Janaína Amado, Marieta Ferreiras. No 

que tange às referências bibliográficas e metodológicas foram pesquisados também livros sobre a História de 

Curitiba, com a intenção de embasar e direcionar este projeto.  
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INTRODUÇÃO 

 

Quando se coloca em pauta o estudo da História Urbana, “os bens materiais 

construídos nas cidades – monumentos, museus, praças – podem fazer os espaços ganhar uma 

dimensão simbólica inédita”
1
 E no que se refere às ruas, isso também é verdadeiro? 

Certamente, segundo João do Rio, que destaca que “a rua faz as celebridades e as revoltas, a 

rua criou um tipo universal, tipo que vive em cada aspecto urbano, em cada detalhe”
2
. Isso 

mostra que, ao longo da História, as ruas não passam despercebidas, e inclusive acabam se 

tornando, de certa maneira, testemunhas da história. Não por acaso, conforme explica Lippi, a 

questão urbana se estrutura pelo debate político em um solo tenso e conflituoso
3
: ou seja, nas 

ruas das cidades. Desta forma, as vias acabam não apenas fazendo parte de feitos históricos, 

mas se tornam essenciais na compreensão urbana e acabam, por isso, sendo destacadas em 

outros campos, como na Sociologia, Antropologia e Literatura. “Na literatura atual a rua é a 

inspiração dos grandes artistas, desde Victor Hugo, Balzac e Dickens, até às epopéias de Zola, 

desde o funambulismo de Banville até o humorismo de Mark Twain”
4
.  

Vias públicas, ruelas, avenidas, travessas, ou qualquer outra denominação que se dê às 

ruas, o fato é que esses caminhos contam a “verdadeira história urbana”. Brasil Gerson fez 

isso ao contar a história da cidade do Rio de Janeiro a partir das origens das ruas da capital 

fluminense, de seus nomes, com curiosidades de cada logradouro, atualizando o livro A 

História das Ruas do Rio
5
, de 1965, quando foi lançado, até a sua morte, em 1981. Esse 

trabalho de reconstituição urbana também é percebido em outras cidades, como em Curitiba, 

que abriga a Rua Saldanha Marinho, a ser estudada neste trabalho. A Casa Romário Martins, 

órgão público que busca promover a história de Curitiba, apresenta uma coletânea de Boletins 

Informativos sobre pontos históricos da cidade. Algumas das edições tratam especificamente 

de ruas históricas: dois boletins falam sobre a Rua XV de Novembro, um em 1992
6
 e outro 

                                                        
1
 BRESCIANI, Maria Stella. In: LIPPI, Lúcia (org) Cidade: história e Desafios. Rio de Janeiro: Editora 

Fundação Getúlio Vargas, 2002. 295p. pg. 8.  
2
 DO RIO, João. A Alma Encantadora das Ruas. Ministério da Cultura: Fundação Biblioteca Nacional - 

Departamento Nacional do Livro. 115 p. P, 2 Disponível em: 

<http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/livros_eletronicos/alma_encantadora_das_ruas.pdf> Acesso em: 11 jun 

2016.  
3
 LIPPI, P. 19.  

4
 DO RIO, P. 11.  

5
 GERSON, Brasil. História das ruas do Rio de Janeiro: e de sua liderança na história política do Brasil. 5° 

ed. Rio de Janeiro: Lacerda Ed.,2000. 
6
 URBAN, Raul Guilherme. BOLETIM INFORMATIVO DA CASA ROMÁRIO MARTINS. Calçadão, 

vinte anos depois. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, v.19, n.98, jul 1992. 43 p. 
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em 1996
7
; um apresenta a história da Rua da Liberdade

8
, atual Rua Barão do Rio Branco, que 

teve origem, assim como a Saldanha Marinho, próximo ao Marco Zero da cidade; as ruas 

Riachuelo e Generoso Marques
9
, que tem como semelhança com a Rua Saldanha Marinho o 

fato de terem se desenvolvido sob forte influência comercial; e também um boletim específico 

sobre a arquitetura do bairro de Santa Felicidade
10

, apresentando um pouco de cada uma das 

vias principais dessa área de colonização italiana.  

Outro projeto nesta linha, a Coleção Bairros de Curitiba apresenta bairros e destaca 

ruas populares, como na edição “Centro: Aqui Nasceu Kúrýtýba”
11

. Neste caso, a Rua XV e a 

Rua Barão do Rio Branco têm forte destaque. E a Rua Saldanha Marinho? Surge apenas em 

um breve “Dicionário das Ruas”, destacando breve biografia do personagem que dá nome à 

via, quando apresenta cada rua do Centro. Em um dos poucos materiais realizados sobre a rua, 

o Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) constata que "a rua 

Saldanha Marinho é uma área nobre e de importância histórica para a cidade. Localizam-se 

nesta rua edificações que constam em documentos da prefeitura como Unidade de Interesse de 

Preservação (UIP). O trecho da quadra, próxima à Catedral, pertence à ZH (Zona Histórica) e 

o restante pertence à ZR-4 (Zona Residencial)"
 12

, e parte da rua pertence também à Zona 

Turística de Curitiba, até o cruzamento da Alameda Cabral, a seis quadras da altura da Praça 

Tiradentes está nessa consideração, o que pode ser observado com mais detalhes na Figura 6 

deste projeto. A despeito de tal trecho, é importante observar que: 

 

O Setor Histórico foi oficialmente criado pelo Plano de Revitalização de 1970 e 

instituído por decreto em 1971. Sua delimitação correspondia a quinze quadras 

diretamente relacionadas à Praça Tiradentes, Praça José Borges de Macedo, Praça 

Generoso Marques, Largo da Ordem, Praça Garibaldi e Praça João Cândido, 

permanecendo sob esta denominação e limites até a alteração da Lei de Zoneamento, 

Uso e Ocupação do Solo de Curitiba, em 2000. A partir desta Lei, passa a ser 

denominado Setor Especial Histórico (SEH), uma vez que a referida lei criou os 

Setores Especiais como instrumento para a ordenação de porções com características 

especiais de uso e ocupação do solo por suas características locacionais, funcionais 

ou de ocupação. Assim, fica estabelecido o SEH com novo perímetro que engloba 

                                                        
7
 BOSCHILIA, Roseli. BOLETIM INFORMATIVO DA CASA ROMÁRIO MARTINS. A Rua XV e o 

comercio no início do século. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, v. 23, n.113, jul 1996. 108 p. 
8
 MACEDO, Rafael Greca de; NASCIMENTO, Mai. BOLETIM INFORMATIVO DA CASA ROMÁRIO 

MARTINS. Rua da Liberdade. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, v. 8, n.54, jun 1981. 38 p.  
9
 BOSCHILIA, Roseli. BOLETIM INFORMATIVO DA CASA ROMÁRIO MARTINS. Cores da Cidade, 

Riachuelo e Generoso Marques. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, v. 23, n.110, mar 1996. 90 p.  
10

 BOLETIM INFORMATIVO DA CASA ROMÁRIO MARTINS. Arquitetura do imigrante italiano: 

bairro Santa Felicidade.  Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, v. 4, n.24. 1977.  
11

 FENIANOS. Eduardo Emílio. Centro: Aqui Nasceu Kúr’ýt’ýba. Curitiba: Unilever Cidade, 2006. 64p.  
12

  INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA. Concurso de Ideias 

Rua Saldanha Marinho. Curitiba: Ippuc. Pg. 2. (obs: não há anotações de data e ano de produção) 
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cerca de 20 quadras, ampliando a área delimitada anteriormente.
13 

 

Neste sentido, essa rua apresenta suma importância para a cidade e evidenciar a 

relevância história dessa rua é o objetivo central deste trabalho, buscando estudar a expansão 

da Rua Saldanha Marinho a partir de plantas da cidade, documentos e outras fontes, 

discutindo a relação com o desenvolvimento de Curitiba. Foram identificados nesse estudo 

três nomenclaturas diferentes. Antes a rua era conhecida apenas como Beco do Ébano. Após, 

plantas e relatos a chamam de Butiatuvinha, até que, por meio de uma lei instituída no final do 

século XIX passa a se chamar Saldanha Marinho. E para apresentar a relevância da rua, o 

estudo passa por três pontos centrais durante o trabalho, buscando quatro objetivos 

específicos.  

O primeiro deles é descrever o desenvolvimento da rua estudada desde o século XIX 

até a década de 1940. O segundo é tomar como exemplo a rua Saldanha Marinho, e avaliar 

como uma rua que parte das proximidades do Marco Central de uma cidade acompanha a 

evolução do desenvolvimento urbano. Uma terceira meta é mostrar que já existiram projetos 

executados de outras ruas históricas de Curitiba, mas que ainda falta um projeto similar que 

contemple a Saldanha Marinho, por ser uma rua com história tão importante quanto outras 

ruas já estudadas. Por último, e não menos importante, faz parte do objetivo deste trabalho 

apresentar e mensurar a relação entre o surgimento de monumentos, espaços públicos e 

templos religiosos na rua Saldanha Marinho conforme a ocupação e extensão da rua, com a 

intenção de mostrar sua importância social e geográfica para as construções que deram vida a 

Curitiba ao longo dos anos.  

Para cumprir esses objetivos, o trabalho buscou apoiar-se em documentos que, direta 

ou indiretamente, se referem àquele logradouro. Inicialmente foi realizada extensa pesquisa 

bibliográfica, em livros e publicações que contém informações sobre as ruas da cidade, com 

destaque para os Boletins Informativos da Casa Romário Martins, pelo fato de trazerem 

dentro de seus estudos imagens digitalizadas de documentos históricos, como selos, 

publicidades, fotos, documentos, entre outros elementos relativos à história de Curitiba como 

um todo.   

 Outros documentos foram buscados em arquivos disponibilizados por órgãos oficiais 

da Prefeitura de Curitiba, como a Casa da Memória e o IPPUC - Instituto de Pesquisa 

                                                        
13

 D’Angelis, Taís Silva Rocha; Nascentes, Maria Cristina Cabral. O Setor Histórico de Curitiba na 

construção da imagem da “cidade modelo” de Curitiba. XVII Enanpur: Desenvolvimento, Crise e 

Resistência: Quais os Caminhos do Planejamento Urbano e Regional?, 2007. São Paulo: 2007. P. 10 
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Planejamento Urbano de Curitiba. Nesses locais, inclusive, foram obtidos estudos que ‘nunca 

saíram’ do papel, como o Concurso de Ideias da Rua Saldanha Marinho, que é citado com 

detalhes ao longo deste trabalho de conclusão de curso. A partir da pesquisa na Casa da 

Memória, foram localizados alguns documentos históricos, como o “Livro Azul”, que é uma 

lista de telefones e endereços de 1935, transferências de registros de imóveis, depoimentos de 

proprietários e reportagens da imprensa (atuais e antigas). Outros documentos históricos 

consultados estão digitalizados, como é o caso dos Relatórios de Presidência das Províncias 

de São Paulo, Paraná e Minas Gerais
14

.  

Também foram utilizadas para análise deste projeto plantas da cidade de Curitiba, 

estando disponíveis para avaliação principalmente as seguintes: 1830-1850; 1857-1862; 1887-

1897; 1914; 1927.  

Outro conjunto de fontes utilizado neste trabalho foram os depoimentos de moradores 

e pessoas com conhecimento da rua que falaram a jornais e órgãos de mídia. De forma 

complementar, foram realizadas duas entrevistas a partir da metodologia da História Oral
15

. 

Tendo em vista a grande extensão que a rua Saldanha Marinho ocupa atualmente, em 

decorrência dos diversos prolongamentos que sofreu ao longo da expansão urbana da cidade 

de Curitiba, escolhemos como baliza temporal o período que vai da sua abertura até a década 

de 1940, quando foi realizado o Plano Agache, que foi o novo plano de desenvolvimento 

urbano de Curitiba. Esse plano, conforme documento obtido no IPPUC
16

, reorganizou o 

centro comercial e o centro industrial, entre outros locais próximos ao Centro da cidade. 

Curiosamente, apesar de algumas ruas terem sido ampliadas e modernizadas, a Saldanha 

Marinho acabou não entrando no ‘roteiro’ de revitalizações, como veremos ao longo deste 

estudo.  

 

 

 

 

 

                                                        
14

Esta documentação referida está disponível em: <http://www-apps.crl.edu/node/2>. Acesso em: 06 de maio de 

2017.  
15

 Com o Padre Marcelo Delluca Moreira, responsável pela Igreja São Francisco de Paula, e em contato breve 

com o ex-vereador Jorge Bernardi.  
16

 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA – IPPUC. Escala do Plano 

Agache, 1943. Setor de Geoprocessamento 
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1. UMA RUA QUE COMEÇOU COMO BECO 

 

A Rua Saldanha Marinho tem início nas proximidades do marco zero de Curitiba: a 

Catedral da cidade, localizada na Praça Tiradentes
17

, no centro da capital paranaense. A 

evolução da via no fim do século XIX e início do século XX mostra a presença de 

estabelecimentos comerciais, empresas, espaços públicos e religiosos. Por isso, historicamente 

foi tomado como o problema de pesquisa deste projeto o debate histórico entre a relação do 

traçado da rua com o desenvolvimento urbano e social de Curitiba.  

Constata-se que, até 2016, não foi executado no logradouro nenhum projeto (seja ele 

de restauração, revitalização ou readequação histórica) pela Prefeitura de Curitiba, diferentes 

de outras vias centrais. Com isso, atualmente ela mantém estruturas centenárias em sua 

extensão primária, que antigamente abrigavam importantes centros de serviços da capital 

paranaense. Assim, esta área importante para a evolução de Curitiba foi estudada partindo da 

hipótese de que uma rua central pode permanecer com estrutura do século XIX no século 

XXI. Mas antes de apresentá-la de maneira mais aprofundada, é importante entender a relação 

que aborda a importância das ruas que formam os municípios para a construção da história e 

da memória dos espaços urbanos.   

 

1.1 HISTÓRIA URBANA APLICADA A CURITIBA 

 

Para desvendar a história de uma cidade ou de uma rua é preciso ter como base um 

bom referencial histórico e observar o que já foi escrito sobre a História Urbana. Neste 

sentido, “as possibilidades de interpretação sobre a cidade são múltiplas. Diferentes caminhos 

se abrem ao investigador que pretende responder às questões que as experiências e as formas 

de organização social no espaço urbano lhe sugerem”
18

. Bresciani demonstra que se costuma 

estudar as cidades a partir do século XVIII e XIX, quando inicia a Revolução Industrial, mas 

constata que é preciso ir além: 

 

Nesse percurso historiográfico sobre as cidades, percebe-se que da cidade racional 

                                                        
17

 A Praça Tiradentes é considerada por historiadores e pela própria prefeitura de Curitiba o Marco Zero da 

capital. Ali foram instaladas a catedral, o antigo pelourinho, primeira cadeia e câmara municipal. Para mais 

informações, ver: <http://www.curitiba.pr.gov.br/conhecendocuritiba/pracatiradentes>. Acesso em 17 de outubro 

de 2017. 
18

 MONTEIRO, Charles. Entre História Urbana e História da Cidade: Questões e Debates. Oficina do 

Historiador, Porto Alegre, v. 5, n. 1, p.101-112, jan. 2012. Semestral. Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/oficinadohistoriador/article/view/11835/8320>. Acesso em: 12 

jun. 2016 
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foram eliminados os vestígios de lendas ou mitos de fundação.  Os marcos de 

fundação, quando persistem, são referendados a datas e fatos bem estabelecidos. 

(...)
19

 

  

Em Curitiba, essa data e fato bem estabelecido remete ao dia 29 de março de 1693, 

quando foi fundada a Vila de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais. Na capela o 

Capitão-Povoador Matheus Martins Leme realizou a eleição da Câmara de Vereadores e 

inauguração da Vila, seguindo as exigências de legislação portuguesa. Apesar disso,  

 

Para Curitiba, pode-se considerar que o primeiro ato de sua fundação consiste na 

ereção de uma capela, provavelmente na década de 1650. Em 1668, como segundo 

ato, teríamos a tomada de posse da povoação por Gabriel de Lara, em nome do 

donatário da capitania, o Marquês de Cascais. (...) Como terceiro ato, os homens 

bons criam Câmara e justiças, ou seja, submetem a povoação nascente ao modelo 

institucional do município português previsto nas Ordenações Filipinas. Isso 

ocorreria em 1693, quando foi criada a Câmara Municipal e reinstalado o 

pelourinho. Naquele momento já existiam a igreja e a praça, ao redor da qual alguns 

moradores haviam construído suas casas. (...) Aparentemente, o processo estaria 

assim concluído. Entretanto, é preciso considerar a vinda do ouvidor Rafael Pires 

Pardinho, em 1721, como o quarto ato da fundação.  

Uma pequena capela, na região da Praça Tiradentes, foi o local onde o Capitão-

Povoador Matheus Martins Leme promoveu a eleição da Câmara de Vereadores e a 

instalação da Vila, respondendo aos apelos da população que pedia “paz, quietação e 

bem comum”. Ao redor desse povoado central cresceria Curitiba
20

.  
 

E com a cidade, foram formando-se, além do povoado, por ordem de seus 

governantes, as primeiras ruas da hoje capital do Paraná “para que os habitantes tivessem 

vizinhos em caso de necessidade e a vila crescesse uniformemente”
21

. Essa ordem de 

continuidade das ruas foi dada em 1721, por um personagem central para a história da cidade: 

Raphael Pires Pardinho, o Ouvidor Pardinho. Os ouvidores atuavam como agentes do império 

para promover a fiscalização da aplicação da legislação portuguesa, e podiam até mesmo ser 

enviados pelo rei. Quando Ouvidor Pardinho visitou Curitiba, a população já passava de 1.400 

habitantes, segundo o próprio Ouvidor Pardinho, em Carta ao Rei D. João V, de 30 de agosto 

de 1721: “Haverá nas freguezias da Curithiba 200 cazaes, e mais de 1400 pessoas de 

confissão”
22

. Em documento de 14 de junho de 1783, a Câmara solicitava aos moradores a 

conservação do espaço público. Um século depois, aparentemente, a conservação das ruas se 

                                                        
19

 BRESCIANI, p. 32.  
20

 PEREIRA, Magnus e SANTOS, Antonio C. APUD SANTOS, Antonio Cesar de Almeida (organizador) . 

Monumenta: Provimentos do ouvidor Pardinho para Curitiba e Paranaguá (1721).  Curitiba: Aos Quatro 

Ventos, v. 3, n. 10m, p. 7, Inverno, 2000.
 

 MONTEIRO.  
21

 FENIANOS, p. 18.  
22

 PARDINHO, Raphael Pires in SANTOS, Antonio Cesar de Almeida (organizador) . Monumenta: 

Provimentos do ouvidor Pardinho para Curitiba e Paranaguá (1721).  Curitiba: Aos Quatro Ventos, v. 3, n. 

10m, p. 22, Inverno, 2000. 



11 
 

manteve: em 1820, o botânico e naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire descreveu a 

cidade com ruas largas e pequenas casas, quando passou pela então província de São Paulo (o 

Paraná seria emancipado em 1853), incluindo em seu roteiro de visita Curitiba:  

 

A cidade tem uma forma quase circular e se compõe de duzentas e vinte casas, 

pequenas e cobertas de telhas, quase todas de um só pavimento, sendo, porém, um 

grande número delas feitas de pedra. (...) As ruas são largas e bastante regulares, 

algumas totalmente pavimentadas, outras calçadas apenas diante das casas. A praça 

pública é quadrada, muito grande e coberta por um relvado.
23 

 

Outra amostra de que a preocupação com as ruas realmente parece ter sido uma 

constante em Curitiba: um documento no acervo da Casa da Memória de Curitiba mostra que 

em 17 de fevereiro de 1840 os vereadores deliberaram sobre o calçamento da rua do Jogo da 

Bola (hoje Dr. Muricy) e realizaram o mesmo em 21 de janeiro de 1847, sobre um beco da 

atual Rua Monsenhor Celso.  

A riqueza das ruas e caminhos, inclusive, é destacada por autores paranaenses. Julio 

Moreira, autor de Caminhos das Comarcas de Curitiba e Paranaguá, por exemplo, destaca até 

1853 a formação dos principais caminhos, até a emancipação da província do Paraná de São 

Paulo, destacando o principio das formações que levariam ruas a se tornarem estradas e 

caminhos:  

 

Em sentido histórico os caminhos não se limitam a simples traços longos, 

sinuosos e estáticos, desenhados em mapas cartográficos. Compreendem 

também, diversos aspectos que o definem e identificam em fases cronológicas e 

topográficas, ligadas a episódios de maior grandeza. São Eles artérias vivas pelas 

quais os homens se locomovem e por onde circulam as riquezas dos povos. Na 

sua descrição interferem problemas sociais, culturais, econômicos, políticos e, 

até mesmo afetivos. 
24

 

 

Esse tipo de avaliação da memória das ruas é, inclusive, uma maneira de estudar a 

história urbana, pois:  

 

Nossas cidades modernas encontram-se inversamente despidas de memórias não 

represadas pela razão; seus mitos de fundação constituem elaborações históricas. 

Nelas, se nos dispusermos a voltar a atenção para os traços de memórias gestuais, de 

comportamentos diversos, ou seja, de uma memória em ação, estaremos talvez aptos 

a olhar para as memórias como elementos arquiteturais, considerando-as também 

um dos elementos estruturantes do meio urbano
25

. 

                                                        
23

 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagens na comarca de Curitiba - 1820. Curitiba: Fundação Cultural de 

Curitiba, 1995. P. 105-106 
24

 MOREIRA, Júlio. Caminhos das Comarcas de Curitiba e Paranaguá. Curitiba: Imprensa Oficial, 1975. P. 

XIX.  
25

 BRESCIANI, p. 32. 
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Entre esses elementos da arquitetura, está a engenharia viária e as construções 

arquitetônicas que, com as cidades, foram evoluindo nas ruas municipais. A partir desse 

planejamento viário, suas construções comerciais e residenciais e seus monumentos que 

constroem a história urbana, é possível estudar as cidades modernas. Sobretudo no Ocidente, 

segundo o antropólogo Gilberto Velho
26

, é conveniente analisar as origens das mesmas, ou 

seja, suas primeiras ruas e também os habitantes que a construíram, conhecer a origem dos 

bairros, da memória social, da vizinhança, da cultura popular, entre outros elementos que têm 

consequências no desenvolvimento de políticas públicas. Neste sentido, é interessante 

observar a Rua Saldanha Marinho, objeto deste trabalho.  

 

1.2 RUA SALDANHA MARINHO: ORIGEM E EVOLUÇÃO 

 

Mesmo tendo pouco destaque em estudos da história da cidade, a Rua Saldanha 

Marinho aparece logo nos primeiros mapas e plantas de Curitiba; porém, não com este nome. 

Ela só se passou a assim ser chamada em 1890, após sessão da Câmara Municipal do 

município no dia 18/01/1890
27

. Antes, a via era chamada de Beco do Ébano e também já foi 

conhecida como Rua Butiatuvinha, até ser ‘batizada’ de Saldanha Marinho, conforme 

veremos a seguir.  

Apesar de não constar a denominação nas primeiras plantas apresentadas a seguir 

consultadas na Casa da Memória, o Índice de Ruas de Curitiba do IPPUC identifica que: “o 

trecho da atual Rua Saldanha Marinho, entre as ruas do Rosário e Murici, foi chamado, 

indistintamente, de Beco do Ébano ou Travessa do Ébano, tanto no tempo da província como 

mais tarde”
28

. Esse “apelido” de Beco
29

 do Ébano é anterior à mudança oficial de nome, já 

que antes de 1885 o local era assim chamado, segundo informações do IPPUC
30

 - até 18 de 

                                                        
26

 VELHO, G. In: LIPPI, Lúcia (org) Cidade: história e Desafios. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio 

Vargas, 2002. 295p. pg. 39 e 40. 
27

 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA. Índice de ruas e 

loteamentos. Curitiba: IPPUC, 2001. Setor de Pesquisa da Casa da Memória. Lista de ascendente por rua de 

Julio Estrela Moreira.  
28

 Idem.  
29

 É interessante observar a diferença de denominação entre beco, ruas e travessas. Segundo o dicionário Aurélio, 

beco significa 'Rua escura, estreita e curta, e às vezes sem saída’ – o que mostra que o Beco do Ébano poderia 

ser, antigamente, apenas um pequeno trecho sem saída daquilo que se tornaria a Rua Saldanha Marinho. E 

realmente, se avaliada a Figura 1 deste projeto, parece que a Saldanha Marinho era nada mais do que um Beco. 

Fosse uma travessa, seria “Rua estreita ou curta que põe em comunicação duas ruas principais”. Já a definição de 

rua é “via ladeada de casas (nas povoações”. Tais definições constam no Dicionário Aurélio Online: Disponível 

em: ‹https://dicionariodoaurelio.com/rua›. Acesso em: 29 Oct. 201. 
30

 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA. Concurso de Ideias Rua 
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janeiro de 1890 quando entrou em vigor a lei já citada neste projeto, passando a chamar-se 

Saldanha Marinho, em homenagem ao político pernambucano que chegou a presidir a 

Província de Minas Gerais.  

Não apenas pela sua presença em plantas, mas também por ter sido local de instalação 

de diversos estabelecimentos comerciais, muitos ao estilo secos e molhados, constantemente 

citados no desenvolvimento da cidade, como veremos a seguir, fica claro que o local tem 

profundas raízes ligadas ao crescimento de Curitiba e, portanto, fortes motivos para ser 

reconstruída em um estudo histórico.  

Nas plantas de 1830 e 1857, consultadas na Casa da Memória de Curitiba, a Rua 

Saldanha Marinho parece ser apenas uma passagem (provavelmente daí o apelido de Beco), 

sem nome nesses documentos. Conforme Hoerner, ao apresentar uma planta dos anos 1850 

(em que a rua referente deste trabalho lá está, mas não identificada), quando Curitiba deveria 

ter cerca de 13.000 pessoas: 

 

Há poucos anos a Vila tinha se transformado em cidade. Se bem que a estrutura 

viária não recomendasse uma idéia efetiva de cidade, da Praça da Matriz, 

conhecida então por “Páteo”, posição sem dúvida embrionária da incipiente 

aglomeração, em tentáculos, por eixos divisórios e quase intransponíveis: a Rua 

Jogo da Bola (atual Dr. Muricy) a oeste, e a Carioca do Campo (atual 

Riachuelo), a leste, o mato agreste e sem cultivo do planalto que a um lado 

possuía a escarpa da Serra do Mar, e a outro o paredão imponente da Serrinha, 

caminho para a segunda plataforma geográfica do Estado
31

. 
 

 

Figura 1 - Curitiba 1830-1850. Fonte: Casa da Memória de Curitiba 

                                                                                                                                                                             
Saldanha Marinho. Curitiba: Ippuc. p. 12.  
31

  HOERNER, p. 28. 
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Figura 2 - Curitiba 1857. Fonte: Casa da Memória de Curitiba 

 

 

Aquele era um período em que muitas das ruas eram chamadas de travessas
32

, segundo 

Romário Martins, referindo-se à década de 1860
33

. Neste sentido, João Marcassa levantou 

nomes de ruas que tiveram seus nomes alterados historicamente. A tabela desse autor
34

 não 

cita a mudança de nome de Beco do Ébano para Botiatuvinha ou para Saldanha Marinho, mas 

apresenta diversas ruas próximas, tais como a Ébano Pereira que, coincidência ou não
35

, se 

chamava Rua Botiatuva. É interessante observar também como as travessas se uniram e 

viraram ruas – caso das travessas da Assembléia e do Loureiro que se uniram para gerar a Rua 

Cândido Lopes. O oposto aconteceu, por exemplo, com a Rua da Graciosa, que pela nova 

geografia urbana foi desmembrada em ruas e avenidas (como mostra a Figura 3). 

                                                        
32

  Como já foi mencionada em outa nota, uma Travessa é “Rua estreita ou curta que põe em comunicação duas 

ruas principais”, sendo portando o motivo de ser denominada por Travessa do Rosário em algumas situações. 
33

 MARTINS, Romario. Curitiba de Outrora e de Hoje. Curitiba: Prefeitura Municipal, 1922. p. 178. 
34

 MARCASSA, João. Curitiba, essa velha desconhecida. Curitiba: REFRIPAR, 1989. p. 34 e 35 
35

 Este estudo buscou a relação dos nomes Beco do Ébano com a Rua Ébano Pereira, e a menção da rua 

Botiatuva. Neste caso, pode-se lançar a hipótese que tenha relação com algum antigo cidadão ou 

estabelecimento, mas não conseguimos comprovar isso com documentos.  
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Mais precisamente “em 1863, apenas 10 annos após à sua elevação à capital da 

Província, Curityba possuía apenas 282 casas, das quaes 10 eram de sobrado. Havia mais de 

101 casas em construcção, mas dentre estas muitas abandonadas”
36

. Conforme indica o 

estudioso Romário Martins:
 

 

As travessas sem casas eram as do Lyceu, actual Rua Cruz Machado, com os 

alicerces para um Mercado Municipal, que não chegou a ser construído; a da rua 

Fechada, actual travessa do Irany, onde existia uma "mangueira" para recolher 

animaes; e a da Assembléa, actual rua Candido Lopes, com os alicerces para a casa 

da Camara, que ficou em projecto
37

.   
 

Pouco depois, o estudioso mostra como eram as redondezas da travessa que originou a 

Rua Saldanha Marinho nos anos 1860: “E rematemos este capitulo ‘travessas' como as 2 

restantes: a do Rosario com uma meia-agua actual rua Saldanha Marinho e da Praça da Matriz 

que era... Onde? Talvez a actual rua 1º de Março”
38

. Documentos posteriores a 1860, contudo, 

indicam a Saldanha Marinho como Rua Botiatuvinha. Nunca é demais frisar, especialmente 

para quem não é familiarizado com o Centro da idade: atualmente, em 2017, não existem mais 

os nomes Travessa Irany e Rua 1º de Março.  

 

                                                        
36

 MARTINS. p. 178.  
37

 Idem. P. 180 
38

 Ibidem. P. 181 
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Figura 3 - Tabela de João Marcassa na obra: Curitiba, essa velha desconhecida 

 

O fato é que a rua deste projeto surge ao redor da Matriz junto com o despontamento 

das demais ruas históricas, como a antiga Rua Fechada. "E foi ao redor da igreja que a cidade 

apreciou seu crescimento, um tanto irregular e acanhado, em direção ao oeste e às altas partes 

de terra"
39

. O "problema" é que, à medida que Curitiba foi "tomando forma", os trechos 

próximos também foram sendo valorizados. Por exemplo, a hoje Rua José Bonifácio – de 

                                                        
39

 Idem 
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1786 até 1886 chamada como Rua Fechada – desemboca na Igreja da Ordem, construída em 

1737
40

. Nesse trecho habitaram personagens do Fisco, do Clero, militares e alguns habitantes 

como Sr. Lourenço de Andrade, que apesar de não se poder afirmar com toda a certeza, nas 

palavras de uma jornalista: “é tido como o primeiro morador daquela que foi a primeira rua de 

Curitiba: a Rua Fechada, atual José Bonifácio, situada ao lado da Catedral Nossa Senhora da 

Luz”
 41

. Apesar de tal afirmação não ter grandes provas, o que se pode afirmar com precisão é 

que a Rua Fechada surgiu entre os séculos XVI e XVII.  

Também é interessante observar que as ruas do entorno do Centro histórico de 

Curitiba, em sua maioria, além de cumprirem importante papel para o crescimento da cidade, 

mudaram de nome durante o século XVIII.  

De acordo com o historiador Allan Thomas Tadashi Kato, "na produção da planta 

hipotética de Curitiba, relacionamos com os atuais todos os topônimos arrolados na Décima 

de 1810. Exceto a rua do Rosário, os demais logradouros tiveram seus nomes mudados"
42

. O 

estudo de Kato faz referência a diversas ruas no entorno do Centro Histórico de Curitiba e 

avalia-os por meio de cartas da época. Ele cita, inclusive, locais perpendiculares à antiga rua 

Botiatuvinha, como a Rua do Jogo da Bola (hoje Rua Dr. Muricy), mas não faz menção direta 

ao objeto deste estudo – mais uma amostra de a rua Saldanha Marinho não é fortemente 

observada por políticos, nem por historiadores. Aliás, nas plantas apresentadas, a rua parece 

uma mera passagem até a Rua do Jogo da Bola. Apesar disso, no próprio estudo de Kato, o 

Beco do Ébano aparece: sem nome, mas nos trechos de mapas
43

, o que mostra a presença 

física histórica da rua. 

 

Não importa a denominação que essa rua recebeu, ela é uma das mais antigas 

ruas da cidade: seu início é bem atrás da Igreja Matriz, a Catedral Basílica de 

Curitiba, e segue até o bairro do Bigorrilho, na rua Major Heitor Guimarães. 

Antes não era tudo isso, ela ia perdendo o aspecto de rua antes de chegar na 

antiga praça Áurea, a atual praça da Espanha, pois o número de casas ia 

diminuindo e a paisagem que se formava era a das pequenas e espaçadas 

chácaras
44

. 

                                                        
40

 LYRA, Cyr Illídio Corrêa de Oliveira; PARCHEN, Rosina Coeli; LA PASTINA FILHO, José. Espirais do 

Tempo: Bens Tombados do Paraná. Curitiba: Secretaria de Estado da Cultura: 2006. P. 140. 
41

 FELIX, Rosana. Saiba quem foi o primeiro morador da primeira rua de Curitiba. Gazeta do Povo, 

Curitiba, 26 ago 2016. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/saiba-quem-foi-o-

primeiro-morador-da-primeira-rua-de-curitiba-8rimcxmxywtyz1lh0pddosvtk>. Acesso em: 30 abril 2017. 
42

 KATO, Allan Thomas Tadashi. Paranaguá, Antonina e Curitiba, início do século XIX: reconstituindo 

espaços e a lógica de sua organização social. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 20, n. 1, p.283-320, jan 

2012. Semestral. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v20n1/v20n1a10.pdf>. Acesso em: 30 abr. 

2017. 
43

 Isso é visível nas plantas apresentadas do centro histórico pelo autor, nas páginas 302 e 305.  
44

 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA. Concurso de Ideias Rua 

Saldanha Marinho. Curitiba: Ippuc. p. 12.  
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Figura 4 Trecho que liga ao Beco do Ébano. Fonte: Allan Kato 

 

Entre as "páginas da história" que ali construíram seus estabelecimentos, é possível 

citar locais como a Casa do Pequeno Jornaleiro, as primárias instalações da loja de O 

Boticário, o prédio do Tesouro Estadual e do antigo Gymnasio Paranaense, a Sinagoga 

Francisco Frischmann, a Federação Espírita do Paraná, a Igreja São Francisco de Paula, o 

Farol do Saber da Praça da Espanha
45

. 

Assim como na planta acima, que mostra uma seta direcionando ao beco, nas demais 

plantas vistas neste projeto, que analisa a evolução da Rua Saldanha Marinho até a 

apresentação do Plano Agache
46

, nos anos 40, a rua acaba onde a parte urbana da cidade 

termina a Oeste, acompanhando sempre a evolução urbana de Curitiba. Inclusive, é preciso 

levar em conta que “a cidade que se conhece hoje, entende-se que Curitiba – a metrópole de 

primeiro mundo – deixara para trás outras Curitibas”
47

. No caso, a Saldanha testemunhou as 

“cidades deixadas para trás”, permanecendo com arquitetura centenária. Após mudar de 

nome, por exemplo, em 1900, “morria” no limite urbano: a Rua Brigadeiro Franco, como é 

possível ver na planta a seguir:  

 

                                                        
45

 Idem p. 15 
46

 Encomendado em 1941 e entregue à Prefeitura em 1943, o Plano Agache, do francês Alfredo Agache, buscou 

trazer à cidade um sistema de vias e galerias com o objetivo de modernizar Curitiba e definir locais propícios 

para circulação de pessoas, automóveis e abrigar espaços comerciais e industriais. Foi referência até a criação do 

Departamento de Urbanismo da Prefeitura e da Comissão de Planejamento de Curitiba, em 1958.   
47

 SANTOS, Antonio César de Almeida. Memórias e cidade: depoimentos e transformação urbana de 

Curitiba (1930-1990). Curitiba: Editora Aos Quatro Ventos, 1999, 2ª ed. 132p. P. 13.  
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Figura 5 Planta de Curityba em 1900, já com o nome Saldanha Marinho. Fonte: Casa da 

Memória de Curitiba 

 

Outra prova de que as ruas centrais acompanhavam a relação de desenvolvimento 

urbano é vista pela descrição de paralelas à Saldanha Marinho, como a Rua dos Campos 

Gerais, atualmente Vicente Machado:  

 

Essa rua, bem como suas paralelas Xavier de Miranda (atual Carlos de 

Carvalho), Saldanha Marinho e Bigorilha (Augusto Stelfeld), apontava a direção 

oeste e para este ponto crescia. A transversal que limitava a cidade era a 

Brigadeiro Franco. Aquelas importantes vias depois desta última, portanto, não 

eram mais do que um matagal entrecortado.
48 

 

 

Sobre estes tempos antigos, uma maneira de reconstruir a memória é a tradição oral, a 

partir de informações transmitidas de geração a geração. Ou seja, “cidades que 

desapareceram, e que, embora ocultas aos nossos olhos, estão ainda presentes nas lembranças 

                                                        
48

 HOERNER, p. 61.  
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de muitos de seus habitantes”
49

. Em 2010, obtivemos uma amostra disso. Uma reportagem do 

jornal Gazeta do Povo mostrou como habitantes da Saldanha Marinho perpetuam a história 

local. À época, Adriano Vivaldi administrava há 40 anos imóveis construídos no início do 

século. A matéria mostra como, por conhecer o potencial histórico dessas construções, esse 

descendente de italiano apresentou à Câmara Municipal de Curitiba a necessidade de projetos 

públicos de preservação. Atualmente, uma dessas construções, uma antiga funerária, está 

listada na Unidade de Interesse de Preservação de Curitiba. É uma amostra verdadeira da 

afirmação do antropólogo Gilberto Velho, de que o conhecimento oral sobre origens de locais 

podem valer políticas públicas. Sobre Adriano, o autor da matéria explica que ele veio para 

Curitiba depois da Segunda Guerra Mundial, em 1951, e que:  

 

Por conta das coisas da vida, acabou em Curitiba, numa pensão da Rua do 

Rosário com a Saldanha Marinho. Ali por perto, conheceu o conterrâneo Pedro 

Falce – famoso funerário da época. (...) Desenhista, projetista, músico, pintor, 

poeta – um herdeiro nato de Da Vinci –, o novo parente serviu como uma luva 

para resolver um problema dos Falce: administrar os sobrados que a família foi 

acumulando na Saldanha. Virou um compromisso de sangue, já repassado para 

um de seus filhos. (...) Cada endereço está documentado, como um álbum de 

família. É bom de ver. O primeiro foi restaurado pelo próprio herdeiro, com a 

fábula de R$ 250 mil. O segundo permanece em pé graças à transferência de 

potencial construtivo. O terceiro – perto de onde ficava a pensão em que tudo 

começou – está na fase balança-mas-não-cai. O cálculo do potencial é de 1.250 

m2, mas não surge interessado em comprá-lo. O casarão erguido em 1921, em 

plena Belle Époque curitibana, agoniza.
50 

 

Esse morador é uma amostra de que a tradição oral é capaz de trazer à luz informações 

sobre o dia a dia de décadas (e até séculos anteriores). Conforme destaca Etienne François, a 

“história oral seria inovadora primeiramente por seus objetos, pois dá atenção especial aos 

‘dominados’, aos silenciosos e aos excluídos da história (mulheres, proletários, marginais, 

etc.), à história do cotidiano e da vida privada (...), à história local e enraizada”
51

. Segundo 

Venera Alberti:  

 

Uma das principais vantagens da história oral deriva justamente do fascínio do 

vivido. A experiência histórica do entrevistado torna o passado mais concreto, 

sendo, por isso, atraente na divulgação do conhecimento. Quando bem 

aproveitada, a história oral tem, pois, um elevado potencial de ensinamento do 

passado
52

.  

                                                        
49

 SANTOS, p. 13.  
50

 FERNANDES, José Carlos. Para eles, o jogo Acabou. Gazeta do Povo, Curitiba, 14 ago 2010. Disponível 

em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/para-eles-o-jogo-acabou-39v3wybt8jxi5000ezu6hnl1q. 

Acesso em: 10 maio. 2016. 
51

 FRANÇOIS, E. A Fecundidade da História Oral. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta F (coord).Uso 

& Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996. p. 4.  
52

  ALBERTI, Verena. Ouvir Contar: Textos em História Oral. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
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Tal afirmação é corroborada por François, que afirma que “uma testemunha não se 

deixa manipular tão facilmente quanto uma série estatística, e o encontro propiciado pela 

entrevista gera interações sobre as quais o historiador tem somente um domínio parcial”
53

.  

 

1.3 VOCAÇÃO COMERCIAL  

 

Talvez pela localização central, desde o século XIX a rua se caracterizou por ter em 

seu trecho central comércios e serviços. Geograficamente, a rua faz parte de uma expansão 

que concentra estabelecimentos comerciais, uma vez que estes foram sendo criados à medida 

que a cidade crescia em direção a Oeste - ponto cardeal para o qual se expande a Rua 

Saldanha Marinho. Pertinho do início da rua, a Noroeste da Catedral, inclusive, se estabeleceu 

um ponto turístico: o Largo da Ordem.  

 

Este local é verdadeiramente histórico, porque lá é onde os tropeiros traziam suas 

mulas para beber água em um bebedouro que ainda existe lá, datado de meados 

do século XVIII. As mulas já não existem – ou pelo menos não vêm a esta parte 

da cidade 
54

.  

 

 

E o que esse local de descanso de mulas e cavalos tem a ver com a Rua Saldanha 

Marinho? Na verdade, o Largo da Ordem e a Saldanha Marinho estão relacionados. Essa 

planta oficial da Secretaria de Turismo de Curitiba mostra que todo o largo e um trecho da 

Saldanha fazem parte do Setor Histórico da cidade:  

 

                                                                                                                                                                             
Vargas, 2004. 1ª Edição.  
53

  FRANÇOIS, p. 9.  
54

  SERRA, Virgilia Maria; MEGA, Alan José. A Feirinha do Largo da Ordem como espaço comercial e 

lúdico em Curitiba. Revista Espaço Acadêmico, Maringá, v. 11, n. 121, p.45-50, jun. 2011. Mensal. Disponível 

em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/issue/view/507>. Acesso em: 30 abr. 2017. 
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Figura 6 Planta do Setor Histórico de Curitiba - Secretaria de Turismo da Prefeitura 
Municipal de Curitiba55 

 

Além disso, pode-se observar que o trecho da Saldanha Marinho presente no setor 

histórico, está a poucos metros do Largo da Ordem. Tal trecho passou a abrigar 

estabelecimentos variados para abastecer os viajantes que ali passavam, em especial no início 

da rua, antes conhecida como Beco do Ébano.  

 

Então, da Praça da Matriz em direção ao oeste, vamos até o Largo da Ordem, um 

espaço de sociabilidade por excelência. Hoje nos deparamos com um sítio 

histórico marcado pela grande concentração de armazéns de secos e molhados; 

padarias e açougues; casas de tecidos e casas de ferragens, que por ali existiram e 

contribuíram para que o referido espaço representasse um sítio de importância 

econômica e social. E foi dos arredores, principalmente do lado oeste e norte da 

cidade que diariamente afluíam para o Largo da Ordem diversos colonos com 

seus produtos, frutos de uma agricultura e pecuária artesanal. Assim, por essa 

pequena passagem a respeito do sítio no qual se inclui a rua Saldanha Marinho, 

podemos perceber a importância que essa região recebeu ao longo dos anos. 

Entretanto, apesar dessa importância que supostamente há em relação à Rua 

Saldanha Marinho, ainda é escassa a produção histórica sobre ela
56

. 

 

Conforme dados do setor de Pesquisa Urbana da Casa da Memória, entre 1898 e 1928 

constam na solicitação de 35 alvarás de licenças de comércios como secos e molhados, 

                                                        
55

 Disponível em: <http://www.turismo.curitiba.pr.gov.br/conteudo/setor-historico/1697>. Acesso em: 17 de 

outubro de 2017 
56

 INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA. Concurso de Ideias Rua 

Saldanha Marinho. Curitiba: Ippuc. p. 13. 



23 
 

quitandas e casa de frutas, além de: 9 solicitações para padarias; 6 para açougues e 

salsicharias; 28 para tavernas e botequins; 9 para barbearias e salões de barbeiros; 4 para 

farmárias; 7 para alfaiatarias e casas de fazendas; 7 para sapatarias, casas de calçados e 

fábrica de meias; 4 para fábrica de café; 2 fábricas de colchões; 1 oficina de próteses 

dentárias; 1 tipografia; 1 oficina mecânica; 1 carpintaria; 1 funilaria; 1 fábrica de móveis, e 

outras solicitações de licenças para oficinas de consertos
57

. Neste sentido, é possível afirmar, 

sem dúvidas, que o Beco do Ébano poderia ter evoluído para um ponto turístico como 

aconteceu com o Largo da Ordem, uma vez que os comércios eram similares. Porém, o Largo 

leva uma vantagem clara em relação à Saldanha: a largura. Parece até um pleonasmo, mas a 

capacidade de abrigar pessoas de um “largo” comparado com a Rua Saldanha Marinho, que 

como veremos na sequencia deste projeto nunca foi “alargada” por projetos de recuperação, é 

uma hipótese perfeitamente viável para explicar o porquê dessa rua tão estreita ter sido 

preterida em relação a outras para a realização de projetos que poderiam aumentar o fluxo de 

pessoas. Essa diferença de largura fica clara nas seguintes imagens:  

 

 

Figura 7 Evento cívico no Largo da Ordem, em 1907. Fonte: Acervo Cid Destefani APUD 
D’Angelis e Nascentes. P. 4 

 

                                                        
57

 Idem p 15 



24 
 

 

Figura 8 Rua Saldanha Marinho, setembro de 1950. Acervo Casa da Memória 

  

A ideia da relação de comércio da Saldanha Marinho é reforçada pela professora Lídia 

Zanelato
58

, que destaca que até os anos 40 a rua não era macadamizada, embora já possuísse 

meio-fio e calçada. Ela explica que a rua abrigou (e ainda abriga) estabelecimentos comerciais 

e industriais. “Muitos médicos, advogados, engenheiros, odontologistas. Nesta rua podemos 

admirar ainda hoje inúmeras construções da Curitiba antiga e que marcam a vida 

provinciana”, destaca. Isso pode ser comprovado por uma obra rara encontrada na Casa da 

Memória da capital, o Livro Azul de Curitiba
59

, de 1935, que cumpria o papel de Lista 

Telefônica da cidade. Na Rua Saldanha Marinho, apenas 30 números de telefones estavam 

registrados, sendo que muitos comércios aparecem com ou sem telefone ou dividindo uma das 

30 linhas telefônicas apresentadas. Apenas 4 delas são, aparentemente, de casas residenciais – 

por terem nome e sobrenome de pessoas sem sua identificação profissional. Todas as demais 

são linhas de pessoas jurídicas: estabelecimentos comerciais (como açougues, armarinhos, 

secos e molhados, etc.), religiosos ou de escritórios de advogados e médicos.  

Amostras dessa vocação comercial, aliás, vão além; e por incrível que pareça podem 

até mesmo explicar (mas não justificar!) o desinteresse pelo estudo dessa rua, que já teve até 

mesmo uma mistura de serviços de açougue e funerária:  

 

O descaso de hoje com os poucos metros do início da Saldanha Marinho teria 
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explicação histórica: uma funerária que existiu na esquina e vários açougues que 

se estabeleceram por ali. Os dois tipos de comércio, no início do século 20, eram 

temidos por lidar com a morte. Por isso teria afastado a população da região que, 

culturalmente e por gerações, acabou se distanciando da região.
60 

 

Este local, que antes do século XX era o Beco do Ébano, conservou até hoje sua 

vocação comercial: atualmente, em 2017, abriga um Centro Universitário, restaurantes 

(incluindo de imigrante libanês, mas que se instalou depois dos anos 40, limitados pelo estudo 

deste projeto) e outros comércios, conforme lembra outra notícia publicada na imprensa 

curitibana, que fala da “má fama” da rua, que neste início de século apresentou altos índices 

de criminalidade e foi ponto de drogas:  

 

A arquiteta e urbanista Camila Muzzillo, do Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba (IPPUC), lembra que esta má fama é antiga e remonta à 

época em que uma funerária e um açougue funcionavam no endereço, o que 

afastava as pessoas da região. “Este trecho mantém até hoje a presença dos 

casarios mais antigos [de arquitetura eclética] e tem uma escala interessante. As 

construções seguem o alinhamento predial e não têm muros, com as portas 

abrindo diretamente para rua, o que dá uma sensação de aconchego”.
61 

 

Mesmo sem podermos afirmar com total certeza que o distanciamento de pessoas na 

rua do início do século se deveu à presença da funerária ‘compartilhada’ com açougue (pois 

não temos relatos do proprietário específico desses comércios), novamente é por meio da 

História Oral que é possível “reconstruir” esse tempo. A mesma reportagem divulgou a ação 

de estudantes de Arquitetura que buscaram avaliar os imóveis do “Beco do Ébano”. Eles 

descobriram que a funerária da família Falce foi a primeira de luxo da capital, sendo que a 

construção fica na esquina da Saldanha Marinho com a Rua do Rosário. A funerária ficava no 

térreo. Acima, a residência dos Falce. “Os outros três prédios grudados ao principal eram 

depósito de caixões e cocheira dos cavalos e carruagens dos cortejos fúnebres”
62

. A 

descoberta foi feita a partir do testemunho da pessoa que casou com a neta do dono da 

funerária: Adriano Bonaldi.  

Da mesma forma, o arquiteto Humberto Mezzadri, também entrevistado na 

reportagem, destacou que, uma vez que ser dono de açougue poderia ser uma “profissão 

maldita”, para compensar, “o dono do açougue que ficava aos fundos da funerária, o senhor 
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Júlio Garmatter, construiu depois o nomeado Palácio São Francisco [hoje Museu Paranaense] 

para marcar posição na sociedade”
63

. Da mesma forma, há relatos orais que dizem que 

“exatamente neste trecho também passavam as carpideiras, senhoras que tinham por profissão 

rezar pelos que haviam morrido”
64

. E alega-se também que no Beco do Ébano foram 

descobertas “ossadas de seres humanos encontradas no início da Saldanha Marinho quando da 

demolição da primeira Catedral de Curitiba, em 1875”
65

. Não temos documentação sobre 

essas ossadas na Saldanha Marinho, mas a população costumava ser enterrada efetivamente 

dentro ou junto à Catedral
66

.  

Todos os casos acima mostram bons exemplos da preservação da Memória e da 

História Urbana através da tradição oral, remetendo ao fato de que:  

 

A história oral, precisamente na medida em que se constitui num encontro com 

sujeitos da história, pode contribuir para reformular o eterno problema da 

pertinência social da história e também o do lugar e do papel do historiador na 

cidade: por isso mesmo ela pode representar para a história, como disciplina, 

uma chance que não se deve subestimar
67

.  

 

 

A forte presença de comércios do tipo armazéns de Seccos e Molhados também é 

marcante no início do século. Dos 30 telefones destacados na Rua Saldanha Marinho no Livro 

Azul de Curitiba de 1935, nada menos do que cinco são de comércios deste tipo. Este tipo de 

estabelecimento foi um dos motores da compra e venda urbana em Curitiba, 

consequentemente colaborando para o desenvolvimento da cidade. Algumas amostras disso 

estão no Boletim Informativo da Casa Romário Martins de número 113: Rua XV e o 

Comércio no Início do Século.  

 

As primitivas casas de comércio da Rua 15, denominados simplesmente como 

armazéns de seccos e molhados, eram na verdade grandes lojas que vendiam, 

além de gêneros alimentícios, uma infinidade de outros produtos como tecidos, 

louças e ferramentas. Em 1896, a casa comercial Azevedo e Cia, estabelecida no 

n° 4, anunciava, juntamente com material de ferragem como arame farpado e 

pregos ponta paris, a venda de bebidas estrangeiras
68

.  
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O boletim destaca, inclusive, que “esta forma de comércio mereceu a atenção do 

inglês Bigg-Wither”
69

, estrangeiro que viajou por boa parte do Paraná e destacou este tipo de 

estabelecimentos em seu diário de viagem. Apesar disso, conforme constata o estudo, ainda 

com a entrada de outros comerciantes de produtos como tecidos e ferragens, os armazéns 

conseguiram seguir vivos mesmo perdendo parte dos clientes, com a venda no atacado e 

varejo de molhados e gêneros alimentícios para clientes fieis da área urbana e comerciantes da 

zona rural, ou se tornando casas de bebidas e alimentos importados. Eram comércios como 

estes das ruas XV e Saldanha Marinho, inclusive, que abasteciam outras cidades paranaenses 

nos anos 30: 

 

Não lhe faltam os recursos necessários ao progresso, pois que todos os requisitos 

das metrópoles modernas têm Curitiba [...] A impressão de quem, de passagem 

vê as cidades costeiras, Paranaguá, Antonina, e, a seguir, contempla Curitiba 

com seus arredores, é a de que passou só com a viagem do carril serrano, de um 

a outro país.
70
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2. OS MONUMENTOS DA SALDANHA 

 

Se formos além do estudo de origem e evolução urbana, podemos ver ainda que a rua 

abrigou muito mais do que serviços fundamentais para a cidade. São templos religiosos, 

estabelecimentos comerciais históricos, restaurantes de imigrantes e até mesmo o primeiro 

colégio público do estado. É importante, neste sentido, compreender a definição de 

monumento:  

 

 Em primeiro lugar, o que se deve entender por monumento? O sentido original 

do termo é o do latim monumentum, que por sua vez deriva de monere 

(‘advertir’, ‘lembrar’), aquilo que traz à lembrança alguma coisa. A natureza 

afetiva do seu propósito é essencial: não se trata de apresentar, de dar uma 

informação neutra, mas de tocar, pela emoção, uma memória viva. Nesse sentido 

primeiro, chamar-se-á monumento tudo o que for edificado por uma comunidade 

de indivíduos para rememorar ou fazer que outras gerações de pessoas 

rememorem acontecimentos, sacrifícios, ritos ou crenças. A especificidade do 

monumento deve-se precisamente ao seu modo de atuação sobre a memória.
71

 

 

Esse modo de atuação da memória, no caso específico da Rua Saldanha Marinho, 

precisa ser enquadrado no espaço temporal apresentado (século XIX até meados dos anos 40, 

quando inicia o Plano Agache). Foram, portanto, privilegiados os espaços que reforçam 

temporariamente esse passado “localizado e selecionado para fins vitais, na medida em que 

pode, de forma direta, contribuir para manter e preservar a identidade de uma comunidade 

étnica ou religiosa, nacional, tribal ou familiar”
72

. Isto é, foram enquadrados como 

monumentos aqueles que tiveram seu surgimento durante o período proposto pelo estudo, 

com o objetivo de mostrar que:  

 

O monumento assegura, acalma, tranquiliza, conjurado o ser do tempo. Ele 

constitui uma garantia das origens e dissipa a inquietação gerada pela incerteza 

dos começos. Desafio à entropia, à ação dissolvente que o tempo exerce sobre 

todas as coisas naturais e artificiais, ele tenta combater a angústia da morte e o 

aniquilamento.
73

 

 

Isto posto, neste capítulo, apresentaremos algumas dessas construções, limitando-nos 

àquelas que foram edificadas até o período de início do Plano Agache.    
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2.1 LOCAL DE COMÉRCIO E DE EDUCAÇÃO 

  

Um exemplo presente desde os anos 1800 erguido na Rua Saldanha Marinho é Junta 

Comercial do Estado, edificação que abriga atualmente a Secretaria de Cultura do Estado, 

cuja construção atualmente engloba praticamente toda a quadra, (funcionando contígua ao 

patrimônio tombado Casa Andrade Muricy), sendo parte das esquinas da Saldanha Marinho, 

Ébano Pereira e Cruz Machado, e que já foi até mesmo cadeia pública no século XIX:  

 

Iniciada em 1823, a construção do edifício para abrigar a Coletoria da capital, a 

Repartição de Água e Esgotos, o Instituto Comercial e Junta Comercial; com 

dois pavimentos, situado com frente para a Alameda Dr. Muricy, lado direito 

para a Rua Cruz Machado e lado esquerdo para a Rua Saldanha Marinho, 

ocupava o restante do terreno do Estado, em cujo local anteriormente se 

localizara a Cadeia Pública e, em 1854, por determinação de Zacarias de Góes e 

Vasconcellos, seria levantada a sede do Liceu de Curitiba. Essa sede, de um só 

pavimento, abrigou posteriormente a Tesouraria Provincial, e, em 1923, foi 

demolida para dar lugar ao edifício das coletorias. Nessa ocasião foi retirada a 

pedra fundamental, que atualmente se encontra no Museu Paranaense.
74 

 

Nesse mesmo local funcionou a primeira sede própria (não alugada) do Colégio 

Estadual do Paraná, chamado “Liceo de Coritiba”, que posteriormente seria conhecido 

também como Instituto Paranaense, Gymnasio Paranaense e Colégio Paranaense – Externato. 

O colégio novamente voltou para a Saldanha Marinho ao ser abrigado onde está a Secretaria 

de Cultura, esquina da rua com a Ébano Pereira, antes de a escola tomar seu lugar definitivo, 

hoje ao lado do Passeio Público, sob o nome de Colégio Estadual do Paraná
75

.  
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Figura 9 - Gymnasio Paranaense em 1907 – Fonte: foto no livro Curitiba, essa velha 

desconhecida 

 

Mas não foi apenas a educação pública estadual que fez parte do desenvolvimento 

histórico de Curitiba a partir da Rua Saldanha Marinho. O tradicional colégio particular Bom 

Jesus também tem sua pedra fundamental de criação fincada na rua objeto de estudo deste 

trabalho. A escola foi tema de tese de doutorado na Universidade Tuiuti do Paraná (UTP), 

sendo descrito que: “A escola estava localizada num prédio baixo, de um só pavimento, na 

esquina das ruas do Rosário e Saldanha Marinho e ali se manteve até 1903”
76

.  

Curiosamente, foi uma construção aproveitada de décadas (ou século) anterior, pois 

sabe-se que o prédio do Bom Jesus era anteriormente de uso residencial: “apresentava quatro 

janelas do tipo guilhotina e uma porta para a Rua do Rosário, era coberto com telhas goiva de 

barro. Era uma escola de ensino primário, iniciada com a matrícula de 18 meninos e 12 

meninas. Posteriormente, quando as meninas passaram a estudar no Colégio das Irmãs da 

Divina Providência, a Escola Elementar Alemã Católica passou a ser conhecida como 
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Deutsche Knabenschule (Escola alemã para meninos)”
77

. É interessante perceber que essa 

casa que abrigou o colégio não difere muito da descrição do viajante francês Saint Hilaire, 

quase um século antes, acerca das residências presentes na cidade, no sentido de que tinha 

apenas um pavimento: “A cidade tem uma forma quase circular e se compõe de duzentas e 

vinte casas (1820), pequenas e cobertas de telhas, quase todas de um só pavimento, sendo, 

porém, um grande número delas feitas de pedra”
78

. A figura 8, a seguir, mostra exatamente 

essas características.  

A título de curiosidade, a unidade também é identificada resumidamente em outros 

livros culturais, como no livro de Fenianos sobre a história do Centro de Curitiba: 

 

Em 11 de maio de 1896, na esquina das ruas do Rosário e Saldanha Marinho, era 

fundado o “Deutsche Knabenschule”, um colégio para meninos católicos. Em 1903, 

sob a direção dos padres franciscanos, a escola se mudou para a Rua 24 de Maio, 

onde permaneceu até 1906, quando foi transferida para um prédio da Praça Garibaldi 

(atual sede da FCC). Em 1911, a instituição ganharia prédio próprio com frente para 

a Praça Rui Barbosa e, em 1926, já com o nome de Escola Senhor Bom Jesus, 

passaria a funcionar no número 52 da Rua Alferes Poli. A partir de 1960, o colégio 

seria ampliado ocupando o quarteirão das ruas Alferes Poli, Visconde de 

Guarapuava e 24 de Maio
79

.  
 

Em sua tese de doutorado, o autor Luís Fernando Lopes mostra ainda, a partir do 

levantamento de um Boletim Eclesiástico, um pouco da evolução desse que se tornaria um 

dos mais tradicionais colégios da capital paranaense, e que nasceu na Rua Saldanha Marinho:  

 

Frequentada a escola no começo por poucos alunos, pouco a pouco cresceu o 

número delles a 120, numero este, que se aguentou quasi permanentemente 

durante os últimos tres anos escolares e às vezes subiu a 130. Os pais de família 

desconfiados no princípio, se a escola seria ou não de longa duração, deram cada 

vez mais confiança à nossa empreza, em vista dos bons resultados scientíficos, 

que ela conseguiu pelos esforços dos dous professores bem habilitados, que sob 

minha direção e codjuvação conscienciosamente desempenharam seu cargo 

difícil e laborioso
80

.  
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Figura 10 Colégio Bom Jesus de Curitiba - 1896-1903. Arquivo Pró Memória APUD Luís 

Fernando Lopes 

 

2.2 CASA DO PEQUENO JORNALEIRO  

  

 A Rua Saldanha Marinho também é testemunha de uma modalidade de educação que 

vai além da teoria escolar. É a educação “na prática”, que ajudou a formar cidadãos com a 

constituição da Casa do Pequeno Jornaleiro, criada no início da década de 1940 – década 

estabelecida como limite histórico deste projeto. Em resumo: 

 

A Casa, por meio de sua política social, pretendia moralizar, através da 

pedagogia, religião, saúde e disciplina, meninos pobres que vendiam jornais 

pelas ruas descritos nas fontes como menores, pequenos marginais ou prováveis 

futuros delinqüentes, os quais representavam um perigo social a ser enfrentado 

pelo poder público, por meio de instituições. A Casa foi criada, primeiramente 

no Rio de Janeiro e depois em Curitiba, durante o Estado Novo e se enquadra em 

um conjunto mais amplo de medidas, pelo qual o Governo Federal pretendia 

intervir na pobreza, vista como fator que proporcionava o atraso no Brasil
81

.  
 

 Welson Luiz Pereira explica que a primeira Casa do Pequeno Jornaleiro foi criada no 

Rio de Janeiro, no governo Vargas, e inaugurada em Curitiba em 1943 pelo inverventor 

Manoel Ribas. “Vargas pretendia intervir na pobreza, na qual o menor abandonado se 

inscreve. Oferecia, neste sentido, assistência e abrigava exclusivamente meninos que vendiam 

jornais pelas ruas de Curitiba, dando preferência aos mais necessitados ou órfãos, excluindo, 
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portanto, meninas órfãs e pobres”
82

.  

Sua instalação em Curitiba aconteceu a partir da pedra fundamental da nova casa, que 

aconteceu em área central da capital paranaense, mais precisamente no endereço: Rua 

Saldanha Marinho, número 155. Ou seja, próximo à Catedral de Curitiba. A inauguração foi 

também no Natal, um ano mais tarde, em 25 de dezembro de 1943. A novidade foi assim 

noticiada pelo jornal Gazeta do Povo, à época:  

 

Para a inauguração da Casa do Pequeno Jornaleiro, foi organizado expressivo 

programa de festejos, cuja execução obedece-à a seguinte ordem: A‘s 7 horas – 

Concentração dos jornaleiros na sede da rua Saldanha Marinho; A‘s 8 horas – Missa 

solene na Catedral metropolitana, em ação de graças, oficiada por D. Atico Euzébio 

da Rocha; A‘s 9 horas – Hasteamento do Pavilhão Nacional, na fachada principal da 

sede da Casa do Pequeno Jornaleiro; A‘s 9,15 horas – Benção do edifício, por D. 

Atico Euzébio da Rocha, Arcebispo Metropolitano; A‘s 9,30 horas – Café no 

refeitório da Casa do Jornaleiro, servindo ás autoridades. Depois de ser servido o 

café, dar-se-à a instalação da Casa do Pequeno Jornaleiro, que entrará assim a 

prestar sua assistência aos pequenos vendedores de jornais. Concretizada essa 

cerimônia, os jornaleiros, formados e puxados pela banda de musica e de tambores 

da Força Policial do Estado e devidamente uniformizados, desfilarão pelas 

principais ruas da cidade, em seguida, para a Grande Exposição de Curitiba, onde 

inaugurarão o magestoso pavilhão do Ministério da Justiça.
83 

 

 E por que a Casa do Pequeno Jornaleiro se instalou na rua? A resposta para essa 

pergunta fica, a princípio, fácil de responder quando se observa que os principais jornais de 

Curitiba ficavam no Centro, relativamente próximos à edificação. A Gazeta do Povo, por 

exemplo, ficou na Rua XV de Novembro de 1921 até 1951, e depois se mudou para a Praça 

Carlos Gomes
84

 – em ambos os casos, a poucos quarteirões da Rua objeto de estudo deste 

projeto. No quarteirão da praça também funcionava o outro grande jornal da cidade à época: o 

Diário da Tarde, que posteriormente foi comprado pelo concorrente
85

. Outro exemplo: a 

revista Paraná em Páginas, criada na década de 60
86

, era praticamente vizinha à antiga Casa 

do Pequeno Jornaleiro, localizada na trincheira que liga a Trav. Nestor de Castro à Al. 

Augusto Stellfeld, número 70.  
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Figura 11 Paraná em Páginas - Site Fotografando Curitiba87 

 

Sobre o funcionamento da casa, conforme mostram fotos da época publicadas na 

dissertação de Pereira, os jornaleiros recebiam roupas de doações, uniforme, comida e outras 

atividades de apoio à profissão de distribuição de jornais. O jornal Diário da Tarde, de 

Curitiba descreveu assim a nova casa:  

 

Sem as prerrogativas de um edificio suntuoso, onde tapetes caros e moveis de 

alto preço ao invés de levarem o garoto a sentir-se como em sua propria casa, 

dele o afastam, a aludida instituição, criada pelo coração generoso da sra. Anita 

Ribas, será, sem duvida, o lar de muitos pequeninos que lutam de sol a sol pelo 

pão de cada dia, amassando ás vezes, nos reconcavos dos seus lares humildes, 

com o fel de suas lagrimas de revolta contra o mundo que os fez tão infelizes ... 

Agora, porem, assistidos por aquela instituição, eles serão mais felizes, viverão 

mais alegres, encontrando no carinho dos que rodeiam, na assistencia que lhes 

for prestada, aquilo que os filósofos chamam ‗a razão de viver‘, ‗o motivo da 

propria vida‘... E subirão aos céus preces de gratidão, por todos quantos 

contribuiram para a sua felicidade, para a construção da ‗Casa do Pequeno 

Jornaleiro‘, a obra magistral da senhora Anita Ribas, que veio concretizar os 

anseios de tantos pequeninos sem lar, sem carinho
88 

 

 Na casa, os internos recebiam café, almoço e jantar, e acabou não se limitando aos 

pequenos jornaleiros: pequenos engraxates também passaram a ser atendidos a partir de 1957. 

E é importante ressaltar: os internos também recebiam a educação primária: “A estrutura de 

ensino era dividida em 5 séries (ensino primário), onde os pequenos jornaleiros de cada série, 
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ao final do ano letivo, eram submetidos, por uma banca examinadora designada pela Diretoria 

Geral de Ensino do Estado, a provas orais e escritas”
89

. Mas é em momentos assim que a 

História Oral acaba mostrando que as casas de jornaleiros, escolas internas - ou seja qual for o 

órgão - nunca funcionaram às mil maravilhas. Aldo Brito Lima foi um dos internos da Casa 

do Pequeno Jornaleiro de Curitiba. Ele ganhou uma vaga no local em 1949. Mais de 60 anos 

depois, em 2011, ele contou sua experiência ao jornalista José Carlos Fernandes, que publicou 

a seguinte história, mostrando o “outro lado da casa”, revelado pelo ex-interno, que tinha 75 

anos quando cedeu a entrevista:  

 

No abrigo, cada norma uma sentença. Levantar-se às cinco. Banho uma vez por 

semana – gelado. Troca de roupa, às sextas. Se comprasse comida com a venda 

dos jornais, palmatórias. Para que bem entendesse, abriram-lhe um armário – ali 

dentro cumpria castigo escuro, vestido de saia, um pequeno jornaleiro 

humilhado. Manhã bem cedo o bedel batia a chave de ferro no osso do tornozelo 

para acordar os piás. Em caso de manha – pé de ouvido e nem um pio. “Tenho 

orelha grande de tanto puxão...”, disse-lhe um órfão. Não tinha graça. À mesma 

hora, nos mesmos pontos da cidade, tinham de fazer solos e cantar a manchete: 

“Morreu Francisco Alves”, “Matou o amante em hotel da Ri-a-chu-e-lo”. No 

almoço – feijão-arroz-carne de terceira. À noite, escola e cochilo em cima dos 

livros
90

. 
  

 Essa e outras histórias aconteceram ali: na Rua Saldanha Marinho. Contudo, tudo 

acabou com o passar das décadas. Notícias de jornais mostram que a tentativa de educar e dar 

uma profissão aos menores acabou. Para ter a certeza disso, bastam dois títulos de 

manchetes
91

:  

1 - Casa do Pequeno Jornaleiro mostra como educar o menor. Diário do Paraná. 

Curitiba. 15.03.1978  

2 - Casa do Pequeno Jornaleiro passa para a responsabilidade da Prefeitura. Gazeta do 

Povo. Curitiba, 24.12.1985. 
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Figura 12 Fonte: Acervo da Casa da Memória (s/d) APUD Pereira p. 67 

 

2.3 SINAGOGA FRANCISCO FRISCHMANN 

 

Basta atravessar a rua da Casa Andrade Muricy para chegar a outro monumento 

histórico: a Sinagoga Francisco Frischmann, que teve a compra do terreno realizada pelo 

Centro Israelita do Paraná antes dos anos 40 e onde funcionava uma Sinagoga Provisória. Os 

contatos do Centro Israelita do Paraná, aliás, estão inclusive identificados no Livro Azul de 

1935, e indicam como endereço a própria Rua Saldanha Marinho. Isso faz com que a via 

também faça parte importante da presença do judaísmo da cidade, assim como outras ruas 

próximas.  

Para entender os motivos que levam a Rua Saldanha Marinho a ter essa importância 

histórica para o judaísmo em Curitiba, é preciso voltar no tempo. Apesar de a via ser 

fundamental na colonização judaica do estado, é importante frisar que a primeira comunidade 

judaica migrou para o centro da capital paranaense após um período na região do Barigui:  

 

Os primeiros judeus a se instalarem no Paraná, em 1889, vieram da Galicia 

Austriaca numa leva de imigrantes não-judeus daquela região. Eram os cinco 

homens e as três mulheres da família Flaks e os dois irmãos Rosenmann, que se 

estabeleceram na recém-criada colônia agrícola polonesa de Tomás Coelho, atual 
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Barigüi.
92

 

 

 

O fato de os judeus não serem exatamente camponeses foi um fator que motivou a 

transferência para a região central, mais comercial – sendo que “a ocupação predominante 

entre os judeus instalados em Curitiba é o comércio”
93

. A historiadora Regina Gouvêa explica 

que: 

  
Os judeus não eram exatamente camponeses, mas tinham experiência adquirida, 

ainda na Europa, na intermediação comercial de produtos agrícolas, em especial os 

cereais, o que facilitou suas relações com os agricultores de Tomás Coelho. Os Flaks 

e Max Rosenmann, que eram identificados e respeitados como judeus, organizaram 

um armazém de secos e molhados, onde comercializavam os gêneros agrícolas dos 

camponeses. A transferência para o centro urbano de Curitiba dar-se-ia alguns anos 

mais tarde
94

. 
 

Neste sentido, é importante lembrar onde estavam concentrados os principais 

armazéns de secos e molhados da cidade: na região central, que abriga o início da Rua 

Saldanha Marinho. O eixo central é “um sítio histórico marcado pela grande concentração de 

armazéns de secos e molhados”
95

, ou seja, um local propício para que a comunidade judaica 

se deslocasse ao entorno da matriz central. E é perto da Catedral, onde começa a rua Saldanha 

Marinho, que foi fundada a primeira associação judaica, na Rua Cândido de Abreu, uma via 

que atualmente (2017) começa no Centro Cívico e termina na esquina da Catedral de Curitiba, 

até que se mudaram para o Centro, segundo a historiadora Regina Gouvêa:  

As práticas comunais seriam institucionalizadas a partir de 1913, quando o grupo já 

era constituído por 12 famílias e mais 17 homens, alguns solteiros e outros que 

haviam chegado sem as respectivas esposas e demais parentes. Nesse ano, funda-se 

a União Israelita do Paraná, que ocupou, no princípio, uma casa alugada à rua 

Graciosa, atual Cândido de  Abreu. Os novos imigrantes eram logo convidados a 

ingressar na instituição, o que fez aumentar significativamente o número de 

associados e criou a necessidade de se encontrar uma nova sede, mais ampla e 

central, como aquela efetivamente encontrada na rua Cruz Machado, 45, em 1938. 

 

A historiadora está citando o terreno da Sinagoga Francisco Frischmann, uma vez que 

a Rua Cruz Machado é paralela à Saldanha Marinho e o número citado é localizado, 

atualmente, a uma quadra da Sinagoga (à época da instalação do prédio era uma numeração 

diferente). “Em 1920 fundem várias instituições – a União Israelita do Paraná, a Sociedade 

Beneficente Feminina (o antigo Comitê Feminino) e a Shelom Sion – num único órgão, o 
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Centro Israelita do Paraná”
96

. Uma prova de que o local mencionado é o da Saldanha Marinho 

é este resumo da Federação Israelita do Paraná:  

 

Em 24 de maio de 1920, foram aprovados os primeiros estatutos do Centro Israelita 

do Paraná. Em 1922, é eleito Presidente do CIP o Sr. Salomão Guelmanm. Como 

coordenava todas as atividades, foi feita uma Assembléia para tratar de adquirir o 

Cemitério Israelita, que após muito transtorno foi legalizado, e é o atual Cemitério 

Israelita do Água Verde (hoje sob jurisdição do Chevra Kadisha). Ainda nesta 

gestão foi adquirido o terreno onde hoje se encontra a Sinagoga Francisco 

Frischmann. O período de 1920 a 1937 representou a fase propriamente dita da 

edificação
97

. 
 

Na Rua Saldanha Marinho ficou instalada a junção de várias instituições judaicas, 

como mostra o Livro Azul da Cidade de Curityba
98

, espécie de lista telefônica e de endereços 

da cidade, de 1935. Lá consta o endereço Centro Israelita de Curitiba na Saldanha Marinho, 

que foi criado a partir de uma união de entidades judaicas.   

O perfil dos judeus que imigraram para Curitiba, cidade pacata e ainda longe de ser 

uma metrópole no início do século XX, parece determinante para a ocupação daquele trecho 

da zona central da cidade: “Os judeus que optaram por Curitiba, em sua maioria, não 

provinham de grandes metrópoles. Sua experiência, contudo, era urbana”
99

. 

A localização do centro israelita e, posteriormente, da sinagoga condiz com a presença 

das famílias judaicas na cidade de Curitiba: em 1930, quase 35% da população judaica da 

capital estava localizada no Centro, segundo Gouvea
100

. Esse levantamento é de fundamental 

importância para compreender os motivos que levaram os judeus a instalarem na Saldanha 

Marinho, seu mais importante centro da cidade na primeira metade do século XX. Essa 

porcentagem chegou a aumentar, mas indicou uma mudança que acompanhou o crescimento 

de Curitiba:  

 
Em 1945, aparecem os primeiros sinais de mudança na situação domiciliar dos 

judeus curitibanos. A grande concentração, é verdade, continuou sendo no 

Centro e em Rebouças, onde 63,4% deles residiam e mantinham seus "negócios". 

Mas a segunda geração dos imigrantes já começa a se transferir para bairros mais 

nobres, simbolizando sua ascensão social
101

. 
  

 Com o passar dos anos, em 1970, menos de 20% das famílias judaicas moravam na 
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região central – tanto que atualmente a sede do Centro Israelita do Paraná fica no bairro do 

Bom Retiro. Apesar disso, a Sinagoga Francisco Frischmann da Rua Saldanha Marinho foi 

utilizada até perto de 2005 pela comunidade, mas teve cada vez menos celebrações:  

 

Localizado entre as ruas Cruz Machado e Saldanha Marinho, o antigo templo já não 

era usado no dia a dia da comunidade há cerca de cinco anos. O local passou a ser 

usado somente em grandes celebrações. A falta de segurança nas proximidades 

contribuiu para que as cerimônias diárias fossem realizadas dentro do CIP
102

.  

 

Em 2017, foi assinado um termo de cessão do uso do prédio da Sinagoga Francisco 

Frischmann para o novo Centro de Operações da Política Militar, e foi considerado um ato de 

resgate histórico pelo prefeito da cidade em 2017, Rafael Greca
103

.    

 

2.4 FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ  

 

Além da história do judaísmo em Curitiba, a religião espírita também marca 

importância na Saldanha Marinho, uma vez que a segunda sede dos devotos também foi 

inaugurada no período de análise proposto por este projeto: até os anos 1940. A inauguração 

da nova sede aconteceu 1915, mas a construção começou um pouco antes.  

 

A Federação Espírita do Paraná prossegue, na sua segunda década de 

existência, a desenvolver as suas atividades. O ano de 1913 é significativo. A 

Prefeitura Municipal de Curitiba propõe a desapropriação do terreno do Alto 

São Francisco, onde se situava a sede da Federação, e os recursos são 

canalizados para a aquisição do terreno da rua Saldanha Marinho, esquina com 

Alameda Cabral
104

.     

 

  

 Juntamente com esse prédio, foi inaugurado um albergue noturno, com o objetivo de 

oferecer um “lugar mais humano para os homens batidos pela dureza da existência, 

proporcionando, dessa forma, àqueles que transitassem por esta Capital em condições de real 

pobreza, recorrendo à Federação Espírita, encontrassem onde reclinar a cabeça
105

”. E é neste 
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momento que, por acaso, a Rua Saldanha Marinho acaba entrando em contato não apenas com 

a religião espírita, mas sendo testemunha de fatos históricos marcantes na história do Brasil e 

do mundo, como a Epidemia de Gripe Espanhola e a Guerra do Contestado.  

 

 
A grande epidemia de gripe que atingiu o povo brasileiro, em 1918, criou para a 

capital paranaense sérios problemas de hospitalização das classes menos 

favorecidas. Revelando o espírito de solidariedade, a Direção da Federativa 

Estadual ofereceu as suas dependências para abrigar os enfermos pobres, 

repetindo ações do ano 1914, quando se propôs a receber as crianças, filhas de 

fanáticos do Contestado e que foram encontradas em desamparo
106

.  

 

 Esse prédio continuou abrigando a federação, mas seu entorno foi ampliado. Em 1928, 

“enquanto se elaborava um projeto para a construção de um prédio na Alameda Cabral, dada a 

exiguidade da sede da Saldanha Marinho, foi aprovado o projeto para a criação do Sanatório 

Espírita de Curitiba”. Eram projetos que a federação tocava em paralelo até que “em janeiro 

de 1935, é autorizada a Presidência a obter croquis e orçamento para ser estudada a 

possibilidade de se construir uma nova sede para a Federação”
107

. Após tais mudanças e novas 

colaborações com a história de Curitiba por parte da FEP, o endereço, hoje abrigado na Rua 

Saldanha Marinho número 584 não é mais a sede, mas é denominada como Sede História da 

Federação Espírita do Paraná.  

 
2.5 IGREJA SÃO FRANCISCO DE PAULA  

 

Cerca de 1 km à frente da Sinagoga, pouco depois da Rua Brigadeiro Franco (antigo 

“ponto final” da cidade), na esquina da Saldanha com a Desembargador Motta, outro 

monumento religioso: a Igreja São Francisco de Paula. A primeira tentativa de construção de 

um templo a São Francisco de Paula em Curitiba, inclusive, não foi na atual localização, mas 

sim nas famosas (hoje ponto turístico) Ruínas do São Francisco, em um período ainda mais 

remoto, em 1799, quando uma capela começou a ser erguida em homenagem ao santo 

homônimo, no atual Alto de São Francisco. Ainda naquele bairro, em 1809, uma capela foi 

construída para dar origem a uma igreja, até que, em 1815, a obra do novo templo religioso 

parou por um bom tempo.  

 

A igreja de São Francisco ficou esquecida até 1899, quando chegaram os 

primeiros franciscanos que a ela se dedicaram até 1901. No entanto, eles se 

mudaram para a praça Rui Barbosa, onde estão até hoje, e a obra foi novamente 
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abandonada e desta vez em definitivo – ao menos no local original. Em 1914, 

por meio de uma permuta com a Prefeitura Municipal, a Diocese ganhou um 

terreno nas esquinas das ruas Saldanha Marinho e Desembargador Mota e 

decidiu erguer ali a futura igreja de São Francisco de Paula. A velha capela, ao 

lado da qual o coronel Manoel Guimarães já havia começado a erguer as bases 

da nova matriz, acabou sendo demolida. Restaram, como marcas da intenção 

interrompida, o que hoje são as Ruínas de São Francisco, marco histórico da 

Cidade de Curitiba
108

. 

 

 

Com a doação de outros dois lotes contíguos à área, foi construída a Escola Paroquial, 

e também uma igreja temporária, de madeira. “Em dezembro de 1936, a igreja de São 

Francisco de Paula foi elevada à paróquia, por decreto de dom Ático Eusébio da Rocha”
109

.  

A partir desse momento, a igreja foi ‘um mártir’ para a união da comunidade de 

Curitiba que crescia em direção ao Oeste, como é possível ver pela história em jornais 

paroquiais e em relatos. O atual pároco da São Francisco de Paula, padre Marcello Deluca, 

conta que o local colaborou para a reunião de pessoas, inclusive de outras denominações 

religiosas. Ou seja, praticamente um “ponto de encontro” para pessoas que moravam (ou 

moram ainda hoje) na divisa do Centro com o Bigorrilho e com os bairros das Mercês e do 

Batel, uma vez que construção fica bem nessa ‘posição estratégica’. À frente da paróquia 

desde 2009, o pároco revela um pouco mais sobre o surgimento desse monumento:  

 

Em 1936 a Arquidiocese de Curitiba contava com poucas paróquias em seu 

território. Diante disso, Dom Atico Eusébio da Rocha, Arcebispo da época, criou 5 

paróquias neste ano de 1936. E entre estas, se destaca a São Francisco de Paula, 

localizada estrategicamente na esquina das ruas Saldanha Marinho e Desembargador 

Motta
110

.  
 

A atual igreja, que ocupa praticamente todo o terreno, teve construção iniciada em 

1949. E aqui devemos mérito à capacidade de preservação da memória por meio da tradição 

oral por meio de entrevistas em jornais, sejam eles de grande circulação ou mesmo 

direcionados aos próprios paroquianos. No caso, uma das testemunhas da inauguração da 

Igreja, Oswaldo Guiss, falecido em 2011 aos 88 anos, contou em 2007 à jornalista Lucia 

Norcio, em matéria veiculada no jornal paroquial Domus Dei, como se deu uma campanha de 

arrecadação de fundos para a construção, com a venda de carnês de 10 cruzeiros:  

 

Aldo e Rute Bertoldi, Oswaldo Guiss e Luiz Modesto Porat, entre outros 

“apóstolos”, saíam em grupos para as visitas. Oswaldo lembra que a 

                                                        
108

 NÓRCIO, Lúcia. São Francisco de Paula: a Igreja que não acabou. Jornal Domus Dei. Ano 1. Nº 1. Jul 

2007. P. 4.  
109

 Idem 
110

DELUCA, Marcelo. Entrevista concedida a Giorgio Dal Molin. Curitiba, 07 out. 2017 



42 
 

receptividade, em geral, era muito boa, embora houvesse as exceções, como uma 

velha senhora que os mandou “pedir ao Papa!!!“, recorda, aos risos. O grupo 

também se encarregava de fazer as cobranças, para não gerar despesas extras à 

paróquia. “O monsenhor tinha idéia fixa: tudo pela paróquia e para a paróquia” – 

lembra Oswaldo
111

 

 

E foi por meio de carnês, festas e quermesses organizadas pelos paroquianos que a 

igreja começou a engatinhar, uma vez que, apesar de os primeiros passos terem dados, a 

construção efetiva só ganharia corpo mais tarde. Em 1951 e 1953 há registros de cartas do 

monsenhor Boleslau Falarz ao seminarista Pedro Fedalto comunicando atrasos no projeto 

arquitetônico e pedindo orações: “nossa matriz está subindo muito devagar devido à falta de 

verba. O que tínhamos já terminou. A luta é séria e só um milagre não permitirá que 

estacionemos os trabalhos”. E apelava a seu pupilo: “Reze para que São Francisco nos alcance 

este milagre!”
112

. 

 Aos poucos, contudo, as coisas parecem que foram se ajeitando. A antiga igreja de 

madeira foi demolida e as missas por um tempo foram transferidas para o Colégio Sion, perto 

dali. Mas não por muito tempo, já que em 1954 os cultos voltaram e até mesmo aconteceu a 

celebração do primeiro casamento. Os primeiros noivos, inclusive, seguiram como 

paroquianos, como revela este depoimento à jornalista Lucia Norcio:  

 

Os primeiros noivos foram justamente Aldo e Rute Bertoldi. Fiéis paroquianos 

até os dias de hoje, eles contam que o ambiente em construção, repleto de tijolos, 

areia e cal, rendeu muitas críticas de amigos que lhes sugeriam outras paróquias, 

como a tradicional Santa Terezinha. Irredutíveis, não restou aos amigos outra 

alternativa senão apoiá-los. Luiz Porat, também ainda freqüentador assíduo da 

paróquia, decidiu decorar o local. Hoje ele dá risadas de sua idéia, classificando-

a de cafona, no que é contestado pelo casal e Oswaldo Guiss. Eles contam que na 

entrada do “templo em obras” os convidados se depararam com as letras R e A 

feitas com hortências. Os bancos foram decorados com flores da época e o altar, 

com imagens de Nossa Senhora das Vitórias e Santa Inês, trazidas de outras 

paróquias. Da cerimônia, eles também se recordam divertidos da “audácia” de 

Modesto Porat: ele enfrentou o então padre Jerônimo Mazarotto, pároco de Santa 

Terezinha, e pediu emprestado o “pomposo tapete vermelho” usado nos 

casamentos da tradicional igreja. “O que eu queria era que a Rute e o Aldo em 

vez de pisarem em pedras e areia, desfilassem sobre o tapete”, explica, 

divertido.
113 

  

Alguns anos mais tarde, em 1961, a nova matriz receberia a benção episcopal, 

entrando definitivamente no roteiro histórico das igrejas de Curitiba – e da rua Saldanha 

Marinho. Mas a história não estaria terminada. “Somente com a sagração do altar é que a 

igreja é dedicada, ou seja, o local só pode ser usado para cultos religiosos. Isto só aconteceu 
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em 2006, ao término da restauração feita pelos arquitetos Dirceu Contti e Cláudio Forte 

Maiolino”
114

. Aqui, novamente, é possível fazer menção honrosa à capacidade da tradição 

horal, dessa vez misturada a crenças religiosas que ajudam a perpetuar a história. Em 

entrevista, em 2007, o então pároco da Paróquia São Francisco de Paula e nomeado em 2016 

Bispo da Diocese de Rio Grande (RS) conta um pouco sobre o ‘mito’ da obra inacabada do 

santo São Francisco de Paula e à coloca na esfera da construção da Igreja localizada na 

Saldanha Marinho. À época, em 2007, a igreja estava com contínuas obras de revitalização, 

quando Hoepers afirmou: “E não serei eu a terminar, porque ainda há muito o que fazer (...) 

talvez o que São Francisco esteja nos mostrando é que seu templo tem tudo a ver com o ser 

humano, cuja construção é permanente”
115

.  

Hoje, a construção, de estilo Basilical Românico, é um local bem diferente de quando 

teve início a construção inicial, assim como a antiga residência da família Falce, no início da 

Rua Saldanha Marinho, outro local reconhecido pela Prefeitura como Unidade de Interesse de 

Preservação (UIP).  A saber:  

 

Com térreo, pavimento superior, galerias e coro e mais a torre de 40 metros, o 

templo tem uma área construída de 2.474,00 m2. A parte interna é bem 

trabalhada, com teto de estuque plano na nave, capela-mor com teto em abóbada, 

grandes vitrais, além de tribunas laterais e, ao fundo e de frente para o altar, o 

espaço para o coro, com órgão. O conjunto externo é marcado pela torre única, 

pelas estátuas dos profetas, pelas grandes colunas e as escadarias, que a elevam 

acima do nível da rua. Na cúpula, a inscrição em latim Vere hic Domus Dei et 

Porta Caeli (De fato aqui é a Casa de Deus e a porta do céu). Possivelmente era o 

que monsenhor Falarz queria dizer quando explicava ao seminarista Pedro 

Fedalto a razão da escolha de um modelo diferente das demais (igrejas) de 

Curitiba e do Paraná: “Creio que o estilo salva a piedade e o recolhimento, 

essenciais num tempo sagrado”
116

. 
 

Essa estrutura ainda hoje é referência para a comunidade curitibana. Segundo o padre 

Marcello Delluca,  

O fato de estar nesta localização geográfica fez com que nossa paróquia se 

tornasse referência para os católicos da nossa Arquidiocese e também para 

pessoas de outras denominações religiosas. Com uma constante procura para 

casamentos e batizados, além das Missas de 7 dia, nossa comunidade paroquial 

vem contribuindo de forma decisiva para a evangelização em nossa sociedade. 

Contando agora com 81 anos de fundação, nossa comunidade paroquial se alegra 

com os frutos colhidos neste tempo, com o engajamento de diversas pessoas em 

nossas pastorais e movimentos!
117 
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Contudo, apesar de toda essa história, atualmente, o início da Rua, ou melhor, o Beco 

do Ébano, mais parece a descrição da Rua das Flores em meados do século XIX: “Uma rua 

estreita, mal-iluminada, com dezenas de construções baixas e acanhadas”.
118
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3. PROPOSTAS DE REVITALIZAÇÃO 

 

Apesar de este projeto estar limitado a descrever a história da Rua Saldanha Marinho 

até o Plano Agache (1943), apresentar ao leitor as tentativas de revitalização da rua são uma 

forma de compreender o passado da via, assim como auxiliar na amostra de um dos objetivos 

do projeto, que busca mostrar hipóteses dos porquês a rua não teve a devida atenção de 

administradores, arquitetos e historiadores ao longo dos anos. Ela, atualmente, pode – a partir 

dos relatos já vistos neste projeto – parecer reflexo de um descaso histórico, com sobrevida 

dada apenas por moradores, comerciantes, e ações populares isoladas, daí a importância de 

comentar um pouco sobre essas tentativas pós 1943. Essas ações de participação social 

levantam inclusive o debate sobre as responsabilidades sobre políticas de patrimônio, o que 

inclui também a culpabilidade da própria comunidade na preservação patrimonial e 

perpetuação histórica de cidades e logradouros como a rua Saldanha Marinho – o que faz 

sentido quando se observa iniciativas positivas como as do senhor Falce, citado anteriormente 

neste projeto, e de outros moradores. 

 

A ampliação do campo de atuação dos órgãos de preservação determinada pelo 

conceito de patrimônio cultural requer a inclusão de novos protagonistas na 

política de preservação. A extensão do patrimônio cultural presente no país e o 

tamanho do nosso território não permitem que a preservação seja entendida 

como atribuição exclusiva dos órgãos de preservação. Por mais recursos 

humanos e financeiros que se aporte (e ainda há muito por melhorar nesses 

quesitos), nunca serão suficientes se não estiveram associados a uma 

significativa participação da comunidade, representada por indivíduos, 

organizações e empresas. A essa questão soma-se a necessidade de ampliar 

continuamente o significado social da preservação do patrimônio cultural. Essa 

ampliação está ligada à capacidade de detectar valores culturais ou identitários 

atribuídos a bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais, para isso 

estabelecendo mecanismos permanentes de diálogo com diferentes comunidades. 

Além de atores importantes no estabelecimento das ações, as comunidades são 

fonte de conhecimento acerca dos bens culturais com os quais estão 

envolvidas.
119

 

 

Partindo dessa responsabilidade compartilhada entre comunidade e governo, a 

revelação deste projeto de que diversas ruas de Curitiba já foram tema de estudos acerca do 

seu processo histórico e foram analisadas e replanejadas, seja com livros, capítulos de obras 

ou revitalizações, parte de exemplos concretos. A Rua XV de Novembro (Rua das Flores), por 

exemplo, é uma parte comercial amplamente conhecida e geralmente a primeira a ser 
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lembrada em livros sobre a capital, como na obra de Valério Hoerner
120

 e nos Boletins 

Informativos da Casa Romário Martins. Tão centenárias quanto a Saldanha Marinho, as ruas 

São Francisco e Riachuelo, que careciam de infraestrutura e iluminação pública, receberam 

projetos de revitalização em meados do ano 2000 e, mesmo assim, mantiveram suas estruturas 

históricas centenárias. Essas ações realizadas vão ao encontro da Política Nacional de 

Patrimônio Cultural estabelecida pelo Iphan, que coloca entre suas linhas de ação: 1- 

Identificação, documentação e pesquisa; 2. Proteção e reconhecimento; 3. Preservação; 4. 

Difusão de conhecimento e promoção; 5. Educação patrimonial; 6. Formação e capacitação. 

7. Fomento a atividades econômicas vinculadas ao patrimônio cultural
121

. 

E a Rua Saldanha Marinho? Não há grandes registros de estudos e planejamentos 

acerca desta via, que, pela localização, poderia ter melhor sorte, uma vez que nasce 

praticamente no Marco Zero de Curitiba, ao lado da Praça Tiradentes. 

Podemos, contudo, tentar justificar a partir de hipóteses alguns motivos que não 

contemplaram ‘melhores dias’ para a Rua Saldanha Marinho. A rua se desenvolveu a Oeste 

conforme a capital paranaense se expandia de seu raio central, ao final do século XIX e início 

do século XX. Porém, se avaliado o Plano Agache de 1943 observa-se que, ao tratar do 

Centro comercial, a rua não é sequer citada no Boletim PMC do ano de 1943
122

, que detalha o 

plano Agache, e descreve assim a importância da remodelação do Centro, privilegiando a 

expansão da Rua 15 de Novembro e outras ao Leste:  

 

A parte essencialmente comercial de Curitiba fica envolvida pela Avenida 

Perimetral Zero.  

A praça Tiradentes, Rua 15 de Novembro e arredores representam o coração do 

comércio curitibano.  

Pelo alto valor de suas edificações essas zonas não poderão sofrer modificações 

radicais. Entretanto, o problema de seu tratamento urbanístico foi plenamente 

resolvido. A praça Tiradentes sofreu apenas retificação de alimentos em 

conseqüência do alargamento da Rua Barão do Cerro Azul e do lado da rua 15 de 

Novembro, foi proposta a construção de galerias retificando seu alinhamento 

diminuindo-se o saliente existente, inclusive uma transversal ligará esta praça 

com a rua 15 de novembro.  

A rua 15 de Novembro sofreu um alargamento pequeno destinado a regularizar 

seu alinhamento e foram previstas galerias do lado sul no trecho compreendido 

entre as ruas Ébano Pereira e Barão do Rio Branco
123

.  
 

Isso mostra que outras ruas adjacentes à Praça Tiradentes, onde está marco zero da 
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capital, foram preteridas, incluindo a Saldanha Marinho. Mas isso pode fazer sentido pelo fato 

de que a presença de maior movimentação pública realmente acontecia na direção oposta à 

Saldanha Marinho. À época do Plano Agache a já movimentada Rua XV de Novembro 

carecia de melhorar para abrigar transporte público e mobilidade urbana. Perto da antiga Rua 

das Flores (Rua XV), ficava também a Antiga Estação Ferroviária (atual Shopping Estação 

Plaza), por exemplo. E há ainda outra hipótese que pode justificar o Plano Agache ter 

“concentrado esforços” no crescimento contrário ao Oeste: o Rio Ivo, que cruza as ruas 

Saldanha Marinho, Augusto Stellfeld e demais que partem para essa direação, o que poderia 

tornar difícil a expansão e a renovação urbana para uma direção sujeita a construções em uma 

área de piso lamacento e com o risco de alagamentos.  

Outras ruas, como se sabe e foi apresentado em páginas anteriores deste projeto, 

acabaram virando locais turísticos, como a rua originária do Largo da Ordem. Nesse contexto 

percebe-se bem a aplicação de preservação sem destruição, como descreve no quesito de 

preservação e políticas de patrimônio o arquiteto, urbanista e antropólogo fluminense Carlos 

Nelson Ferreira, no artigo (que a partir do título já dá um bom entendimento de defesa da 

preservação urbana): “Preservar não é tombar, renovar não é por tudo abaixo”
124

.  Ele destaca 

inclusive que "ainda bem há pouco tempo, era difícil provar o valor de edificações do século 

XIX"
125

, o que mostra um mérito na preservação e conservação de um largo que aparece em 

fotos da virada dos séculos XIX e XX, como mostra, por exemplo, a Figura  7 deste projeto, e 

de edificações como Casa Romário Martins, “utilizada como moradia até o início do século 

passado, quando passou a abrigar o armazém de secos e molhados de propriedade de 

Guilherme Etzel e, a partir de 1930, o armazém do Roque. Manteve atividades comerciais até 

sua desapropriação, em 1970
126

”. Isso, aliás, nos faz lembrar que, ao longo do tempo, além de 

edificações preservadas, novos asfaltos e calçamentos surgiram em ruas paralelas à Saldanha 

Marinho. Mas esta, contudo, foi pouco mexida, como mostram alguns documentos oficiais da 

prefeitura, como se pode ver a seguir.  

Conforme levantamento realizado por este projeto, ocorreram algumas tentativas de 

revitalizar, de alguma forma, a Rua Saldanha Marinho. O Instituto de Pesquisa Planejamento 

Urbano de Curitiba (IPPUC), por exemplo, tentou lançar um concurso de ideias para a rua
127

. 
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Esse material foi encontrado na biblioteca do órgão público sem qualquer registro de data de 

lançamento. Pelo estado de conservação do material e pela última retirada de empréstimo, 

com anotação de devolução prevista para 19/05/06, pode-se especular que foi produzido no 

início do milênio. Os funcionários também não souberam informar quem, nem quando foi 

viabilizada essa produção. Sabe-se apenas o que consta no material, que apresenta como 

objetivo: “Revitalizar e melhorar o uso da rua deve ser a principal meta do Concurso”
128

. A 

área proposta de revitalização, conforme o projeto, era o trecho compreendido entre a 

Catedral e a Rua Fernando Moreira, duas quadras além da ideia de estudar a história e 

memória deste projeto – que se detém na rua Brigadeiro Franco, como é possível observar na 

Figura 4 deste projeto. Consta no projeto da prefeitura e IPPUC que “o mau uso da rua 

transformou-a em área de degradação, com usos que não interessam ao município, gerando 

com isso a sua marginalização”
129

. 

Esse mesmo concurso de ideias dá uma noção de como a rua pode ser dividida. 

Conforme o estudo, a primeira parte "pegadinha à Catedral" é onde há forte movimento e que 

tem o descaso das autoridades, segundo o estudo do IPPUC. Sabemos, pela descrição, que o 

autor está julgando o Beco do Ébano, onde há o uso exclusivo de pedestres, sem veículos. 

"Ali naquele pedaço, hoje funcionam vários bares e botecos que acabam abrigando vândalos e 

desocupados. Esse tipo de ocupação constitui para a lenta degeneração da rua"
130

. A segunda 

parte, descrita pelo concurso, é onde começa o tráfego de veículos e que apresenta 

"características do antigo desenho urbano: rua estreita e, na sua maior extensão, de 

paralelepípedos; com suas construções beirando o alinhamento da rua"
131

. A terceira parte 

seria a mais moderna, onde há as construções em torno de ruas asfaltadas.  

O programa Revivendo Curitiba também chegou a citar a Rua Saldanha Marinho 

como uma das prioridades de revitalização. Lançado por meio do Planejamento Estratégico 

Situacional
132

 lançado para o período de 1997 a 2000, o Revivendo Curitiba teve como 

projeto de lançamento a Rua XV de Novembro. Esse trabalho foi encontrado durante a 

pesquisa deste projeto na Biblioteca do Ippuc. O documento relata que o programa Revivendo 

Curitiba buscava revitalizar áreas estratégicas do centro, sendo que a primeira intervenção 

seria feita na Rua XV de Novembro entre os trechos da Praça Osório e Rua Comendador 
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Araújo, com detalhes sobre ações a serem feitas nesses locais e também nos trechos 

subseqüentes da via de pedestres. Consta no projeto que "as áreas propostas para as próximas 

intervenções são a Rua Saldanha Marinho, onde estamos estudando a Rua 24 Horas, e o Largo 

da Ordem"
133

. Como se sabe, esse projeto para a Rua Saldanha Marinho, se existiu, não saiu 

do papel.  

Outra tentativa de revitalização, essa mais recente, mas também mal sucedida, pois 

não foi realizada até o dia de conclusão deste projeto, foi a Proposição N° 401.00153.2013. 

Apresentada pelo então vereador Jorge Bernardi, a proposta legislativa de 8 de maio de 2013 

destacava que:  

 

Justifica-se a sugestão de elaboração projeto de revitalização da Rua Saldanha 

Marinho, no trecho da Rua Visconde de Nacar a Catedral, no centro da cidade, 

pelo fato de que trata-se de importante rua comercial e histórica, que está 

deixada ao lado das grandes melhorias que está sendo implantada na região, 

como por exemplo: rebaixamento da iluminação; câmaras de segurança; 

melhoria da pavimentação; melhoria das calçadas entre outras
134

. 
 

Em conversa por e-mail junto ao projeto, o autor da proposta, Jorge Bernardi, 

informou no dia 28 de abril de 2017 que “o estudo preliminar foi feito pelo IPPUC. 

Infelizmente eles não terminaram, não concluíram o projeto, apesar de eu ter destinado mais 

de 200 mil reais em emendas parlamentares”. É possível confirmar a informação cedida por 

Bernardi. Precisamente, haviam sido destinados R$ 227.000, conforme informação do arquivo 

de notícias da Câmara Municipal de Curitiba
135

. Na expectativa de que essa revitalização 

acontecesse, houve em 2014, pelo menos, duas reuniões com comerciantes e moradores do 

início da Rua Saldanha Marinho
136

. Chegaram a participar dessas reuniões, além do vereador, 

autoridades como presidente da Associação Comercial do Paraná, da administração da 

regional da Matriz de Curitiba, entre outros.  

Pode-se até considerar tais estudos como uma forma de política de ação de patrimônio 
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cultural, já que "a documentação é uma ação de preservação"
137

, mas não efetiva pois não 

chegou a provocar uma intervenção:  

 

Entre as ações de preservação estão também as restaurações, as intervenções em 

cidades históricas e as ações de apoio e fomento à continuidade de bens 

imateriais. Este é, sem dúvida, o conjunto das ações mais requisitadas pela 

população e pelos gestores municipais, pois têm impacto imediato na 

qualificação de centros históricos, na visibilidade de lugares ou grupos, na 

melhoria da qualidade de vida em cidades ou comunidades, além de 

desdobramentos de caráter econômico e social, como o incremento do turismo e 

das oportunidades de trabalho
138

. 

 

Enquanto uma intervenção prática não acontece – seja ela por meio de restaurações ou 

outra ação direta – a rua continua sendo mera “nota de rodapé”, não sendo citada em destaque 

em livros como os de Hoerner e tendo apenas uma menção em livros culturais, como de 

Fenianos
139

. 
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4. MAS AFINAL, QUEM FOI SALDANHA MARINHO? 

 

Acerca da mudança de denominação da antes chamada Rua Botiatuvinha, a troca foi 

uma homenagem ao republicano Joaquim Saldanha Marinho (1816-1895), político e jurista 

pernambucano, que ocupou diversos cargos públicos, como deputado, senador e governador 

dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, além de presidir o projeto de constituição da 

República de 1891, vindo a falecer em 1895
140

. Em relação ao objeto de estudo deste projeto:  

 

A Rua Saldanha Marinho recebeu esse nome através de aclamação pública, e 

como não poderia deixar de ser, como em tantas outras ruas antigas, nela 

também transitaram os famosos colonos com suas carroças, vindo de Santa 

Felicidade, vender galinhas, ovos, frutas, verduras queijos, lenhas, e etc. Como 

relembram alguns dos antigos moradores que ali ainda residem.
141 

 

Essa aclamação pública não foi um acaso. Joaquim Saldanha Marinho é nome de ruas 

por todo o Brasil (como em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus), praça (como em 

Santa Maria - RS) e até mesmo nome de cidade. No ano de sua morte, 1895, foi oficialmente 

iniciada a ocupação de um território no Rio Grande do Sul no qual alguns tropeiros passaram 

a instalar residência ainda em 1890. Quase 100 anos depois, foi oficialmente criado o 

município de Saldanha Marinho, através da Lei  nº . 8593 de 9/5/1988, tendo origem por meio 

da emancipação do território municipal de Santa Bárbara do Sul, do qual era distrito 

reconhecido desde 1959, com o mesmo nome do município subsequente. Mas o que faz de 

Joaquim alvo de interesse e reconhecimento dois séculos após seu nascimento? A resposta 

está ainda em vida, já que antes mesmo de sua morte ele foi homenageado em uma cidade 

que, pelo que consta, nunca esteve: Curitiba, quando "na sessão da Câmara Municipal do dia 

18 de janeiro de 1890, que aprovou-se a indicação da mudança de nome da rua Butiatuvinha 

para o nome de Rua Saldanha Marinho"
142

. 

 

4.1 VIDA POLÍTICA: A MAÇONARIA ERGUEU SALDANHA? 

Resumida em um parágrafo no início deste capítulo, a vida de Joaquim Saldanha 

Marinho foi praticamente inteira dedicada à política e à formação da República nacional. Sua 

vida pública iniciou ainda no nordeste, mas foi a partir dos 32 anos de idade, quando se 

mudou para a capital federal – à época o Rio de Janeiro – que começou a se notabilizar como 
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grande nome da política nacional, começando como deputado geral – o equivalente a 

deputado estadual hoje. 

 

Formou-se na Faculdade de Direito de Olinda em 1836 e logo depois mudou-se 

para o Ceará, onde foi promotor público na cidade do Crato, além de secretário 

de governo, professor do liceu estadual e juiz dos feitos da fazenda em Fortaleza. 

Também no Ceará ingressou na política, filiando-se ao Partido Liberal e sendo 

eleito deputado provincial. Em 1848 foi eleito deputado geral e mudou-se para o 

Rio de Janeiro, então capital do Império
143

. 
 

Após atuar como promotor por 12 anos no Ceará, ao chegar no Rio de Janeiro 

conseguiu o cargo de deputado provincial do Rio de Janeiro pelo Partido Liberal
144

. Seu 

mandato durou aproximadamente um ano: quando o Partido Liberal deixou de controlar o 

gabinete de ministros, a Câmara dos Deputados foi fechada
145

. Foi então que ele voltou suas 

atenções novamente à advocacia, até 1860 quando passou a editar o Diário do Rio de Janeiro, 

junto com o conhecido republicano Quintino Bocaiúva. Um ano depois, de volta à carreira 

política, foi eleito deputado federal do Rio de Janeiro, sendo reeleito em 1863. Naquele 

mesmo ano, houve uma reviravolta no universo da maçonaria brasileira. Coincidência ou não, 

começa aí o período de ascensão política mais evidente de Saldanha Marinho.  

 

Em 1863, quarenta e cinco maçons do Grande Oriente do Brasil, entre os quais 

Saldanha Marinho, separam-se e foram constituir um outro corpo que funcionou 

sob a denominação Grande Oriente do Brasil ao Valle dos Benedictinos. 

Saldanha Marinho, desde 1863, havia recebido a honrosa incumbência de 

exercer o cargo de Grão Mestre, e tal impulso deu ao corpo que dirigia, que a 

Maçonaria começou a sentir-se de novo respeitada e com forças para agir em 

auxílio do seu inteligente e dedicado chefe. Para isso o seu principal empenho foi 

fazer a unificação da família maçônica brasileira e esse facto realisado em 20 de 

maio de 1872 tornou-se uma burla pela luta intima devida à elição para o cargo 

de Grão Mestre. O Grande Oriente Unido do Brasil, o novo corpo resultante da 

fusão dos dous Grandes Orientes, voltou a trabalhar no Valle dos Benedictinos, 

continuando, entretanto, o antigo Grande Oriente ao Valle do Lavradio, embora 

um tanto enfraquecido pela adesão de diversas oficinas ao novo corpo. Começou 

nesta época a denominada questão religiosa e Saldanha Marinho, sob o 

pseudonimo Ganganelli, bateu-se valorosamente na imprensa, em nome da 

Maçonaria, pelas grandes reformas sociais por que anhelava esta grande e 

generosa Nação. É certamente o período mais glorioso de sua longa vida publica 

e maçônica. Foi neste período que vimos levantarem-se numerosissimas oficinas, 

em que se congregavam aqueles que em torno do chefe, faziam resistência ao 
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clericalismo insolente e ao fanatismo pernicioso
146

. 
 

A importância dessa presença como grão-mestre e maçom de destaque coincide 

(propositalmente ou não) com a ascensão pública do personagem. Dois anos depois após ser 

eleito deputado federal, deu o primeiro grande salto político em 1865: foi nomeado presidente 

da província de Minas Gerais.  

 

Durante sua administração, que se estendeu até 1867, procurou reabilitar o nome 

de Tiradentes e construiu monumentos em sua homenagem na cidade de Ouro 

Preto. Em 1867 foi reeleito deputado geral, agora pela província de Pernambuco, 

para a legislatura 1867-1869, mas entre outubro de 1867 e abril de 1868 presidiu 

a província de São Paulo, onde promoveu a criação da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro
147

.  
 

Como presidente de ambas as províncias, foi reconhecido como político hábil. “De 

1865 a 1867, governou Minas Gerais, prestando muitos serviços e agenciando voluntários 

para a guerra do Paraguai. Em 1867, governou São Paulo, onde deixou o maior entusiasmo, e 

abriu nova era que levou aquele estado à culminância que hoje atingiu”
148

. Essa mobilização 

de recursos humanos e materiais para a Guerra do Paraguai são comprovados por meio de 

documentos históricos. Leia-se o relatório de governo de 30 de junho de 1867 da província de 

Minas Gerais, antes de assumir São Paulo, escrito pelo próprio Saldanha Marinho:  

 

Ao começar a guerra, e quando, apenas, tinha o imperío de fazer respeitar os seus 

direitos ante o governo da republica oriental, o enthusiasmo do povo brasileiro a 

tomar as armas, e marchar para o campo da batalha, foi, na verdade, digno e 

explendido.  

Nessa occasião, e luctando o governo imperial com a deficiencia de recursos 

promptos, visto que só então se apreciaram as consequencias dos erros, e dos 

descuidos passados, teve desde logo de constituir-se para de prompto amparar a 

dignidade nacional, em indeclinavel dictadura quanto aos negocios da guerra, e 

suprir com actos extraordinarios as lacunas e defeitos da legislação, quer quanto 

ao pessoal, quer quanto ao material do exercito e armada. Às faltas que se 

manifestaram deviam pelo poder executivo ser providas sem delongas, e 

indeclinavelmente.  

Dessa situação critica nasceram os decretos ns. 3,371, 3,83, 3,504 e outros, pelos 

quaes se chamava voluntarios excepcionaes para a guerra, e se mandava designar 

a guarda nacional, obrigando-a a serviço excedente daquelle que a lei de sua 

organisação estatuira
149

. 
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Um ano depois, em 1868, o mesmo tema despertou em Saldanha Marinho a 

necessidade de mobilização. Por meio do relatório presidencial daquele ano, ele destacou o 

seguinte:  

Com pezar vos digo que a guerra do Imperio com o governo do Paraguay ainda 

não tocou o seu fim. Os sacrificios, pois, de sangue e de dinheiro, ainda não 

poderão terminar. Não faltarão, porém, em quanto a honra e a dignifidade 

nacional não forem satisfactoriamente desaggravadas. Tal é o sentimento de 

todos os Brazileiros sem distincção de côr politica.  

De todas as Provincias continuam a chegar novos contingentes, que marcham a 

reforçar o nosso exercito. Esta Provincia tem feito quantoi póde. Não cessarei de 

envidar o mais serio cuidado em bem de que, na remessa de gente para a guerra, 

S. Paulo não ceda  lugar a nenhuma de suas irmãs. Não me apartarei, porém, 

mesmo neste empenho, de observar a Lei, e de respeitar os direitos individuaes. 

Se por tal modo formos um pouco mais tardios, procederemos com mais 

legitimidade e, por e, por isso mesmo com mais segurança.
150 

 

Em São Paulo também é muito respeitado por ter criado a Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro, em 1868.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em uma simples caminhada pelo antigo ‘Beco do Ébano’, ou seja, o início da Rua 

Saldanha Marinho, já é possível perceber o valor histórico dessa via curitibana. À vista de 

quem olha em direção à rua estão juntas construções evidentemente antigas e sobrados 

centenários, o que, por si só, já é motivo para um olhar histórico diferenciado, com o objetivo 

de preservar esse patrimônio histórico – sem destruí-lo nem abandoná-lo. Essa necessidade é 

ainda mais evidente quando se observa que outras ruas próximas da Praça Tiradentes, onde 

fica o Marco Zero de Curitiba, foram tanto objeto de estudo histórico quanto de revitalização 

urbana. No caso da coleção de Boletins Informativos da Casa Romário Martins, por exemplo, 

apenas para citar exemplos próximos, foram estudadas as ruas da Liberdade, Muricy, 

Riachuelo, Generoso Marques e Rua XV. É importante, portanto, dar à Rua Saldanha 

Marinho essa exposição histórica, como já foi feito com outras vias. Inclusive, este 

levantamento pode até mesmo ser considerado uma maneira de preservar a rua, já que “hoje 

há consenso quanto à ideia de que a documentação é, em si, uma ação de preservação. Ela 

pode ou não ser seguida de outras ações, de acordo com a natureza e situação do bem cultural 

em foco”
151

. 

Como apresentamos neste projeto, é possível concluir que a via acompanhou o 

desenvolvimento urbano da cidade “de mãos dadas”. As plantas apresentadas mostram que o 

final da Rua Saldanha Marinho (antes com outros nomes, como Beco do Ébano e 

Botiatuvinha) terminava junto com o perímetro urbano da cidade. E isso também acontece no 

presente: atualmente, em 2017, a rua termina no cruzamento com a Avenida Mário Tourinho, 

que poucos metros depois se torna a estrada que liga Curitiba ao Norte e Oeste, sendo este o 

antigo caminho que levava os tropeiros (que comentamos brevemente nos capítulos 

anteriores) aos Campos Gerais, ao interior do Estado do Paraná e ao Mato Grosso.    

Outro motivo relevante para observar a história dessa via é que, ao longo dos anos, ela 

acabou se tornando em seu início (justamente o local que se encontra na Zona Histórica de 

Curitiba) um antro de violência. Apresentar esse problema comprovando que, de fato, a rua 

tem relevância histórica e que acompanhou o desenvolvimento urbano de Curitiba é uma 

maneira de tentar chamar a atenção das autoridades de que é necessária, efetivamente, uma 

intervenção, a fim de preservar o patrimônio histórico – e consequentemente preservar vidas e 
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comércios naquele trecho urbano.  

Uma ação patrimonial, seguindo as linhas de ação do Iphan
152

, poderia ser suficiente 

para dar ‘nova vida’ à rua e, como diz o antropólogo Carlos Nelson Ferreira, “renovar sem 

por tudo abaixo”. Neste sentido, aliás, como apresentamos neste projeto, algumas tentativas 

de revitalização foram apresentadas, mas não saíram do papel, sendo importante reforçar: não 

é preciso ‘colocar abaixo’ as construções antigas para manter uma rua em bom estado. O fato 

de o autor do projeto encontrar um concurso do IPPUC planejando ideias para a rua é um 

alento, mas ao mesmo tempo é, provavelmente, um desestímulo para a comunidade da Rua 

Saldanha Marinho saber que ele estava engavetado, e que não foi levado para frente, há mais 

de 10 anos. Outro ponto positivo e, ao mesmo tempo, negativo é o fato de um projeto da 

Câmara prever orçamento de mais de R$ 200 mil em emendas parlamentares para a rua, mas 

que nunca aconteceu, como relatou o ex-vereador entrevistado neste projeto, e sequer sabe-se 

o que foi feito com esse dinheiro – espera-se, pelo menos, que tenha sido utilizado para outras 

obras públicas relevantes. 

Se por um lado a revisão pública ainda está por vir, a apresentação da história dos 

‘Monumentos da Saldanha’ mostra que, pelo menos, uma parte deles está tendo ou bom uso, 

ou está tendo seu uso redirecionado. A Sinagoga, de um terreno que pertenceu à comunidade 

judaica, por exemplo, está para se tornar um local estratégico de policiamento. A Igreja São 

Francisco de Paula, por meio de boas administrações, é constantemente revitalizada com 

recursos próprios e da arquidiocese Curitiba. Essas são duas amostras que, quando há mais 

que boa vontade e parcerias público-privadas, a preservação do patrimônio é possível.  

Por fim, o que se pode dizer sobre a Rua Saldanha Marinho é que ela é um exemplo 

particular de muitas outras ruas da capital paranaense que podem carecer de intervenções de 

preservação de patrimônio, o que, como mostra Paula Porta, autora de Política de Preservação 

do Patrimônio Cultural do Brasil, pode servir para itens além da preservação, gerando renda e 

melhorando a economia município
153

. O que não se pode fazer é deixá-las ao relento. O 

monitoramento constante, a partir de estudos de história e memória dessas vias, pode resultar 

em ações do poder público. Isso, por si apenas, mostra a importância das academias 

universitárias estarem atentas e fazerem esse tipo de trabalhos como maneira de cobrar ações 

do poder público.  
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