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AS PLANTAS DA CIDADE-JARDIM:  

BREVE ANÁLISE DO URBANISMO LONDRINENSE (1945 – 1951) 

 

Manoel C. Nasser de Oliveira∗ 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é pontuar determinadas características do plano 
urbanístico elaborado para a cidade de Londrina, bem como, através de sua 
contextualização histórica, revelar algumas de suas limitações e contribuições para o 
entendimento das representações, do imaginário e da cultura responsáveis pelas 
determinações que lhe conferem características peculiares, apontando para a utilização 
do aparato institucional, amparado para o discurso técnico do urbanista, bem como suas 
implicações para a constituição da memória em torno do espaço urbano, remetendo à 
dimensão simbólica da relação com o espaço que, através de deduções e construções nas 
intrincadas estruturas cognitivas, conduziram as novas práticas e condutas sociais então 
estabelecidas. 
 

 

O URBANISMO LONDRINENSE EM QUESTÃO: 

a tirania do Plano na concepção do espaço (1945-1950) 

 

Manoel C. Nasser de Oliveira1 

 

O olhar historiográfico sobre as questões que permeiam a constituição dos 

espaços deve contemplar as dimensões simbólicas de sua produção, bem como rastrear 

os códigos inteligíveis associados a domínios específicos do universo simbólico de 

outrora, relacionando-os aos seus contextos específicos e, segundo esta perspectiva 

histórica de eterna re-significação, resgatar os aspectos da produção do espaço que se 

situam para além dos meios biológicos e formais que constituem a morfologia citadina: a 

existência humana em sociedade relacionada ao processo de construção da realidade.  

Para que fiquem claros os procedimentos adotados, utilizaremo-nos das palavras 

de Roger Chartier que, a nosso modo de ver, ilustram de maneira sucinta os 

procedimentos da História Cultural:  

 

“A história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objeto 
identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 
determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler. Uma tarefa 
desse tipo supõe vários caminhos. O primeiro diz respeito às classificações, 

                                                 
∗ Especialista em História Social e Ensino de História pela Universidade Estadual de Londrina. Mestrando do 
curso de História Social junto à mesma instituição. Fone: (43) 3304-5397/9149-9651. Endereço: R. Pref. 
Hugo Cabral, nº 1161. ap. 401. Email: manoel_nasser@hotmail.com 
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divisões e delimitações que organizam a apreensão do mundo social como 
categorias fundamentais de percepção e de apreciação do real. Variáveis 
consoante as classes sociais ou os meios intelectuais, são produzidas pelas 
disposições estáveis e partilhadas, próprias do grupo. São estes esquemas 
intelectuais incorporados que criam as figuras graças às quais o presente 
pode adquirir sentido, o outro tornar-se inteligível e o espaço ser 
decifrado” 2. 

 

Não obstante, ganha visibilidade a dualidade estabelecida entre espaço urbano e 

espaço natural, ou entre natureza e cultura. Levando em conta as dissonâncias dessas 

concepções postas em lugares opostos - a primeira, tomada como lugar do excesso, 

vitalismo e descontrole que ameaça o processo civilizatório; enquanto que, segundo 

Tucherman (2004), “cultura” é investida a aura de contenção, educação e moral - 

notamos as densas perspectivas de abordagem que se anunciam. 

Desse modo, as dimensões analíticas reveladas não somente pelo estudo das 

imagens elencadas, contribuíram para que lançássemos olhares diversos sobre os 

documentos oficiais e jornais da época, revelando vozes não presentes entre os discursos 

uniformes daqueles que tentaram construir um espaço reservado à memória, um sentido 

histórico para si, planificador das ondulações que antes se propagavam, moldando assim 

uma história oficial, uniforme, processual, ante ao labirinto multifacetado que é a 

realidade imediata. 

Contudo, não devemos perceber as imagens por seu “princípio de realidade”, ou 

seja, tomar tais imagens como reprodução mimética da realidade, dando-lhes sentido de 

autenticidade na representação das “verdades” que sustentam o objeto de estudos do 

historiador, no entanto, outras vertentes analíticas3 mostraram-se mais pertinentes aos 

estudos históricos entre elas, apreender a dimensão discursiva e semiótica4 das fontes 

imagéticas de modo a compreendê-las através de seus códigos culturais e ideológicos, 

destronando-as de seu vínculo com o real em seu sentido mais estrito. 

Entendemos que as imagens tomadas enquanto fonte para os estudos dos 

historiadores, para além do caráter inseparável de seu ato fundante, pouco dizem da 

realidade que as fundamenta, tomando sentido apenas a partir da absorção de seus 

signos de reconhecimento –, nos revelando relações de analogia e causalidade, ou 

continuidade física, com o que representam, conceitos que ainda hoje carecem de maior 

elaboração. Apesar do caráter aparentemente etéreo do objeto, a abordagem histórica 

da arquitetura e do urbanismo, a partir da questão do imaginário social, mostra na 

prática um inesgotável campo de estudos. 
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As imagens, assim como outras fontes, atestam a existência de uma realidade 

intangível em sua plenitude, no entanto, o caráter abstrato e inconcluso não é inerente 

somente a estas fontes considerando que, por si só, sua existência não lhes atribui 

sentido – o que, a rigor, vale para as fontes escritas e não-escritas -, de modo que cabe 

ao historiador inquiri-las e acarear-lhes com base em perspectivas diversas que dêem 

conta de uma gama maior de noções sobre o contexto estudado. 

Alguns aspectos relevantes das leituras sobre o assunto acima mencionado estão 

vinculados aos dos trabalhos de urbanistas e geógrafos - tais como: Lynch (1980), Cullen 

(1984), Kolsdorf (1980) e Tuan (1980) - focados na “indução”, através do espaço 

construído, de sensações e comportamentos, de modo que o espaço público tornar-se-ia 

catalisador de ações direcionadas a agregar ou desagregar determinados nichos sociais, 

mesmo que levemos em conta que, por si só, o espaço artificialmente construído seja 

incapaz de, efetivamente, determinar comportamentos ou impedir ações que estejam 

entre nossas metas mentais. Contudo, é através das relações (sociais e culturais) e das 

características do lugar (conformação urbana, tipo de uso, aspectos ambientais em 

geral) que se dá a apropriação do espaço. 

Cornélius Castoriadis em “A instituição da sociedade e da religião” fala sobre a 

recriação dos padrões culturais, enunciando a capacidade dos seres em fazerem surgir o 

que não estava dado, o que segundo ele aponta para o sentido profundo dos termos 

“imaginação” e “imaginário”. O primeiro conotaria a capacidade dos homens de criar, a 

partir de recursos já existentes, novas formas, de modo que a própria ordem social 

torna-se, portando, um ambiente etéreo e ao mesmo tempo adequado à suas condutas. 

São nessas vias de duas mãos em que se interconectam a criação imaginária das 

instituições e a forma como o aparato institucional projeta padrões pré-estabelecidos de 

conduta, o que nas palavras de Peter Berger e Thomas Luckmann se traduziria da 

seguinte maneira: 

 

“É impossível compreender adequadamente uma instituição sem entender o 
processo histórico em que foi produzida. As instituições, também, pelo 
simples fato de existirem, controlam a conduta humana estabelecendo 
padrões previamente definidos de conduta, que canalizam em uma direção 
por em oposição às muitas outras direções que seriam teoricamente 
possíveis” 5. 
 

As sociedades são, portanto, resultado dos processos de interação entre os 

indivíduos, tendo como produto a cultura, bem como os símbolos, signos, índices, 

linguagens, comportamentos e artefatos materiais, inferindo sobre o comportamento, 753
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definindo características únicas, ao mesmo tempo em que sofre constantes mudanças na 

medida em que se configura o processo de utilização, transformação, acréscimo e 

transmissão 6.  

Grande parte das apreciações da paisagem urbana é efêmera por serem, tais 

apreciações, desprovidas de conhecimento histórico-crítico ou teórico sobre o cenário, 

de tal forma que logo que os sentidos se saturem, torna-se necessário encontrar razões 

outras para que os olhos apreendam o panorama, sejam elas a relembrança de fatos 

históricos, um sentimento afetivo despertado, o patriotismo tão afeiçoado pelo Estado 

Moderno, a beleza repentinamente encontrada, ou sua realidade geográfica, geológica e 

estrutural. 

Verifica-se a presença de agentes significantes - graduados pelo seu foco de 

abrangência social, utilizados com acréscimos, subtrações e alterações parciais de 

significados – amplamente utilizados pelos homens para a construção de conhecimentos 

com intuito de se auto-orientarem através dos sistemas de símbolos, impondo sobre o 

indivíduo sua forma social, propondo-lhe outra modalidade de sentido: a significação 

imaginária social. 

Por esta ótica revisamos os discursos que alertavam a população da cidade para 

os perigos do crescimento, dos elementos estrangeiros que invadiram o centro de 

Londrina e reconfiguraram as relações dos moradores com seu bairro, transformando 

aquela paisagem estática em uma paisagem dinâmica, dismórfica, desconhecida e 

multifacetada, para AUGÉ (1994), um não-lugar que, por definição, não abriga nenhuma 

sociedade orgânica.  

Na falta de características que predominem sobre a multiplicidade, que implicou 

na ausência do reconhecimento do espaço como espaço específico de determinado grupo 

social, seus moradores se inclinam ao desejo de afastar os elementos sortidos, por serem 

estes a causa das alterações na percepção e na memória dos londrinenses, atuando 

sobre elas e colocando em xeque o conceito de lugar. 

Enquanto figura geométrica de infinitos lados o círculo representaria, ainda de 

acordo com Tuan, a transcendência, podendo ser observado em Roma que, quando 

fundada, era uma cidade circular com o mundus (o lugar das almas que já partiram) no 

centro. 
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Fig. 1. Espiral Imaginária.   Fig. 2. Cidade Ideal de Martini 1451-1464. 

Fonte: YAMAKI (2003). p. 12.  Fonte: YAMAKI (2003). p. 12. 

 

Contudo, representar imagética e matematicamente o cosmo tornar-se-ia mais 

fácil a partir de uma figura estável como o quadrado, neste sentido a simbologia que 

gravita no entorno destas duas formas geométricas se superpõem de tal forma que o 

infinito fora reduzido a quatro e as noções de centralidade e interseção de eixos 

passaram a se permear durante o período inicial da era cristã surgem pontos de 

consonância 7. 

Assim, seja por falta de meios técnicos ou pela representação de mundos que 

transcendem a materialidade, o quadrado e o círculo sobrepostos tornaram-se um meio 

tradicional de organizar e disciplinar a vida na cidade tornando muito claras as noções 

de centralidade sem abrir mão das facilidades do planejamento ortogonal orientado 

pelos pontos cardeais, ou em cidades contemporâneas (mesmo levando em conta o 

esvaziamento de sentido que gestos públicos em busca do transcendental e orientações 

cosmológicas sofreram), as pessoas importantes se instalam em grandes lotes margeados 

pelas ruas principais, outros, com meios mais modestos, nos arredores e assim 

sucessivamente rumo às margens das cidades.  

 

“Já vai tempo que não adoramos mais o sol e que deixamos de associar os 
pontos cardeais a qualidades mágicas: cores e virtudes. Contudo, por mais 
que nosso espírito euclidiano tenha se tornado rebelde à concepção 
qualitativa do espaço, não depende de nós que os grandes fenômenos 
astronômicos ou mesmo meteorológicos afetem as regiões com um 
imperceptível e indelével coeficiente” 8. 

 

Apesar de, aparentemente, tais considerações, não conterem um eixo claro de 

ligação - observando as mudanças ocorridas nas concepções religiosas, econômicas e 755
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sociais, bem como nos dispositivos de formulação do espaço urbano que se deram 

durante os últimos séculos, especialmente com relação à aquisição do espaço - fica claro 

que para além de os dispositivos norteadores da ocupação social do espaço terem se 

alterado, os mecanismos organizacionais somente se aprimoraram e se adaptaram às 

novas realidades, perpetuando a estrutura hierárquica no espaço citadino. 

Na prática, o projeto urbanístico de Londrina define certas áreas de utilidade 

específica, denotando, concomitantemente à sua criação, as primeiras evidências de 

segregação urbana. Esta feição de um primeiro zoneamento da cidade acentuou-se assim 

que os lotes foram colocados à venda, ou seja, a distinção de valores teve suas 

implicações, em especial, a distinção de usos. 

A cidade passava de um espaço informe a uma estrutura urbana e em pouco 

tempo se organiza em torno de sua rua principal e seu centro comercial, confinando a 

cada zona uma função específica, como apontou Lévi-Strauss 

 

“Mas que elementos formadores seriam os que já se encontravam a 
trabalhar nos baldios prontos para levarem certos tipos de habitantes num 
sentido e outros noutro, confinando cada zona a uma determinada função, 
impondo-lhe uma vocação peculiar?” 9. 

 

  
Fig. 3. Parcelamento de quadras em espiral.                     Fig. 4. Circleville 1810. 

Fonte: YAMAKI (2003). p.12.         Fonte: YAMAKI (2003). p. 13. 

 

A figura nº. 3 (Parcelamento das quadras em espiral) ilustra o parcelamento 

inicial das quadras em Londrina que, se observado de forma criteriosa, deixa 

transparecer - através da seqüência numérica indicativa dos terrenos – o ideal 

espiralado, concebido pelo engenheiro da CTNP, Dr. Alexandre Rasgulaeff. Postas lado a 

lado, as figuras nº. 3 e 4, tem-se a dimensão do processo de transposição de modelos e 

imagens ideais, assim como da reincorporação das tradições sob uma nova aura. 
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Neste sentido a realidade urbana e, por conseguinte, a morfologia aproximam-se 

de um entendimento que produz uma hierarquia sócio-econômica no tocante ao 

zoneamento das cidades-industriais, reconhecendo a necessidade de centralidade, 

reinventando-o enquanto “centro de decisões” para a constituição de uma sociedade 

ordeira. O Urbanismo como domínio do conhecimento, relacionado ao plano diretor em 

sua intenção e objetivos urbanísticos enquanto elementos de mudança e/ou 

intervenções, adquire legitimidade sob mediação da ciência, da ideologia, da economia 

e da política, traduzidas no discurso técnico, o plano. 

A partir de 1945, o Norte do Paraná passa a atrair grandes contingentes 

populacionais, fato que pode ser creditado ao fim das sucessivas crises e ao aumento do 

preço do café, alterando as feições rurais e citadinas, especialmente se considerarmos 

dois aspectos: as divisas obtidas com a comercialização de grãos e cereais foram 

investidas no aparelhamento das metrópoles, fomentando sua industrialização e 

incentivando o esvaziamento do campo. Em segundo lugar, a estruturação urbana para 

atender as demandas populacionais e de consumo faz com que a sociedade abandone o 

discurso pseudo-igualitário, herança da meação rural que mascararia a divisão social, e 

passa a estar representada na apropriação da localização, no acesso aos serviços e no 

zoneamento, mesmo que espontâneo. 

No caso londrinense, a transformação do espaço rural em espaços próximos dos 

territórios urbanos, não como espaço físico, mas sim, enquanto estrutura econômica e 

social contribuiu para a manifestação de um fenômeno abordado por LEFEBVRE (1999). 

Seguindo seus apontamos percebemos que, na cidade e Londrina, à medida que o tecido 

urbano se proliferava ia corroendo os resquícios de vida agrária, manifestando a 

prevalência da cidade sobre o campo. A cidade torna-se lócus, regulamentando o que se 

faz no campo, assegurando a nova cooperação através das formas nascentes de divisão 

do trabalho agrícola bem como pela relação que se dá com a introdução das novas 

tecnologias na dinâmica da produção agrícola impondo formas de trabalho cada vez mais 

carregadas de ciência.  

O estudo urbanístico elaborado por Maia para a cidade de Londrina é um 

documento sem data, contudo, podemos apresentar como referência temporal para a 

elaboração deste roteiro de intervenções o ofício enviado pelo prefeito Hugo Cabral ao 

urbanista – datado de 03 de abril de 1951 – e a visita de Prestes Maia a Londrina – 26 de 

abril de 1951 – como ilustra a manchete do Jornal O Município, edição de 26/04/1951: 

“Prestes Maia em Londrina para colher dados sobre o plano urbanístico”. 
757



Anais 
II Encontro Nacional de Estudos da Imagem                            12, 13 e 14 de maio de 2009 • Londrina-PR 

684 
 

O texto produzido por Maia e encaminhado para apreciação da câmara Municipal 

da comarca pode ser percebido como tendo duas características principais: se por um 

lado o autor desenvolve suas argumentações com o embasamento científico que pautou 

quase todo corpo do trabalho, descrevendo na forma de “cartilha” as disposições 

urbanísticas e as providências a serem tomadas pela municipalidade com relação às 

intervenções e abertura de novos bairros, por outro lado, o grande número de regras 

condicionais e exceções permitiam a livre interpretação das indicações dadas pelo 

urbanista, de tal forma que o corpo técnico municipal pudesse adequar suas propostas à 

realidade do espaço urbano, bem como para os casos em que a política e os interesses 

privados se sobrepusessem aos interesses públicos. O pensamento de Prestes Maia pode 

ser categorizado como o do liberal que vê o espaço como mercado e a pobreza como um 

perigo à ordem político-social, devendo ser vigiada, nessa ótica, o Estado deve atender 

às necessidades desta classe como uma concessão e não como direito.O crescimento 

como devir cria e sacramenta privilégios.  

Em 1898, Ebenezer Howard publicou o livro “Tomorrow: a Peaceful Path to Real 

Reform”, posteriormente batizado de “Garden-Cities of Tomorrow” 10. Tal publicação se 

converteu numa espécie de condensador ideológico do debate onde o autor, através de 

uma linguagem simples direcionada para a classe média inglesa, propõe a síntese das 

idéias presentes até o momento que confrontavam apenas as benesses e empecilhos de 

se viver no campo – que oferecia uma vida mais saudável, contudo, salários baixos, 

escassez de serviços e baixo nível associativo - ou nas cidades – com maior oferta de 

empregos e serviços, mas apresentava falta de condições de higiene, poluição e 

degradação. A utopia de Howard se faz clara quando o autor propõe os sistemas que 

viabilizariam a implantação da Cidade-Jardim. 

Em suas palavras, Howard, pretendia transformar o território inglês numa grande 

“constelação de cidades” interligadas pelas vias de comunicação rodoviária e 

ferroviária, apresentando um diagrama da disposição delas tendo como ponto de 

referência uma cidade-pólo que abrigaria as melhores opções de atividades culturais, 

comerciais e de lazer. O autor da teoria da Cidade-Jardim ilustra suas concepções em 

um de seus livros, a imagem que segue facilita o entendimento das concepções 

howardianas, ao passo que materializa suas percepções. 
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Fig. 5. Sistema de Conexão das Cidades-Jardins.            Modelo de Agrupamento de Cidades-
Jardins   
Fonte: HOWARD (1996, p. 190)                                     Fonte: HOWARD (1996, p. 190) 

 

Seguindo o conceito clássico do urbanismo funcionalista implantado no município, 

apenas é possível indicar - ao menos no campo teórico, já que, na prática, os métodos 

de intervenção espacial se encontram num nível técnico bastante aprimorado – que se 

percebe a busca por instaurar uma ordem funcional aos setores da cidade através da 

organização do espaço urbano, referendando divisões claras da sociedade em espaços 

com contornos peculiares e melhor definidos. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: 
 
 
1 Especialista em História Social e Ensino de História, aluno do curso de Mestrado em História Social junto à 
Universidade Estadual de Londrina – e-mail: manoel_nasser@hotmail.com 
 
2 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand, 1990, p. 
17. 
3 Henrique M. Silva utilizou-se amplamente desse tipo de fonte em seu trabalho sobre a imigração Leta no 
Brasil e a história da colônia Varpa no oeste do estado de São Paulo durante as décadas de 1920 e 1940. Este 
trabalho contribui para o entendimento de algumas teorias sobre a utilização de fotografias nas pesquisas 
historiográficas através das reflexões do autor realizadas no prefácio do portfólio de fotografias. Estes 
apontamentos deram origem a um artigo intitulado “Alguns apontamentos sobre o uso de fotografias em 
pesquisas históricas”. 
 
4 Segundo Joly (1994) é estabelecido, nas análises semióticas piercianas, um sentido tri-polar para o signo 
fundado sobre as características múltiplas com as quais ele se apresenta, são eles: ícone, índice e símbolo. 
O primeiro apresenta uma relação análoga ao que representa; o segundo, de continuidade física ou 
causalidade; o terceiro, o signo, mantém a relação de convenção com que por ele é referenciado. 
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