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RESUMO 
Até o século XIX, Curitiba fazia parte das províncias de São Paulo representando uma importante ligação entre o Sul e o
Sudeste do país, abastecida por produtos provenientes dessas regiões e servia como estalagem para os tropeiros que
exploravam os interiores das terras paranaenses. Em 1854 Curitiba foi denominada como capital da Província do Paraná
e finalmente começou a receber os benefícios de seu esforço financeiro. Com isso as transformações urbanas ganharam
foco, onde do final do século XIX até meados de 1930, a capital abrigou o estilo Eclético e assistiu em suas estruturas
urbanas as transformações arquitetônicas fomentadas por esta fase. Planos urbanísticos e progresso de técnicas de
construção marcaram o período,  seguido de uma série  de intervenções urbanas sustentadas pelas influências das
grandes massas de imigrantes europeus na região,  sendo esses os principais  responsáveis  pela  transformação da
cidade em uma crescente metrópole. Apesar da relevância histórica desta fase, as pesquisas nessa área são escassas.
Com isso, será buscado, a partir de revisões bibliográficas e estudos de campo, o conhecimento acerca das variáveis
que atuam na história e da arquitetura desse período em questão. Espera-se que seja alcançado um panorama histórico
e característico, a fim de demonstrar o valor da identidade e da memória de Curitiba, contribuindo para fins acadêmicos e
sociais, a partir da educação patrimonial.
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1 INTRODUÇÃO

No Brasil inteiro, o século XIX representou uma fase de grande desenvolvimento econômico e
social. Além disso, as revoluções no processo de manufatura de elementos e processos construtivos
trouxeram diversos avanços tecnológicos, com o aprimoramento de técnicas e produções na área
arquitetônica e de construção civil. Foi nesse período também que os governos brasileiros passaram
a enfatizar as imigrações europeias e, com isso, além do grande número de italianos, alemães e
poloneses, houve um notável enriquecimento cultural, onde esses imigrantes trouxeram consigo sua
identidade. 

Com  muito  capital  excedente,  a  formação  urbana  da  capital  beneficiou-se  da  situação.  As
características coloniais precisavam ser deixadas para trás e, no lugar delas, obras suntuosas que
expressassem a prosperidade da classe burguesa. E nesse ponto, a arquitetura eclética serviu bem,
pois conseguiu carregar em si os valores desse período de ‘’modernização’’ e ‘’engrandecimento’’.
Além disso,  coube  nela  ainda  os  valores  culturais  trazidos  das  grandes  massas  de  imigrantes
europeus.

O ecletismo foi um marco arquitetônico para a formação de um centro urbano. Foi nessa fase em
que discutiu-se a formação da cidade,  a  disposição dela e as formas que essa deveria  conter.
Iniciou-se pelo enraizamento dos valores ecléticos em si, que foi um período experimental pois, de
forma muito tímida, poucos edifícios ecléticos estabeleceram-se nas terras curitibanas, até o fim do
século XIX. Já no começo do século XX, a forma eclética caminhou para seu auge. 

Hoje, esses prédios carecem de manutenção e de uma legislação que os proteja e preserve.
Para isso, é necessário que ocorra o tombamento do edifício em algum âmbito,  seja municipal,
estadual ou federal. Sendo que nessa respectiva ordem é crescente a atenção que o prédio recebe
e consequentemente, sua manutenção e conservação.

De  acordo  com  o  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  (IPHAN),  um
tombamento resume-se a um processo de valorização e proteção de um bem reconhecido, sendo
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que  pode  ocorrer  em  três  momentos:  o  municipal,  estadual  e  nacional/federal.  A  partir  do
reconhecimento  de  patrimônio,  direciona-se  a  obra  aos  cuidados  de  preservação  que  incluem
manutenções, restaurações com ampla responsabilidade e fiscalização desse Instituto.

No caso do tombamento de âmbito federal, a Lei nº25, de 30 de novembro de 1937 rege esse
reconhecimento,  contendo  efeitos  exclusivos  em seu  processo,  a  fim de garantir  uma proteção
adequada. Segundo o Decreto de 1937, patrimônio relaciona-se com o interesse público, sendo que
esse carrega um marco memorável sobre a história do país e suas identidades. Isso significa que a
nomição  remete  um  valor  de  memória  e  referência  de  bases  culturais.  Já  o  Artigo  216  de
Constituição  de  88,  declara  que  o  patrimônio  cultural  é  todo  aquele  que  porta  identidade  dos
diferentes grupos que formam a população brasileira, seja material ou imaterial.

As primeiras preocupações com patrimônios no Brasil possuem indícios muito recentes, pois
a própria valorização de preservar a identidade cultural do país tomou forma há poucos anos. Com
as crises políticas, o aumento do intercâmbio cultural vindo das grandes massas de imigrantes e
crescimento das cidades observou-se a necessidade de preservar as raízes da cultura brasileira, a
importância de remeter à memória. E com isso, é em 1937 que a Lei nº25 surge como Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual IPHAN, que direciona as proteções aos
bens materiais e imateriais. 

2  JUSTIFICATIVAS

Curitiba apresenta muitos exemplares de edifícios ecléticos, pois foi um período rico para a
cidade.  É possível  traçar  uma relação  histórica,  social,  econômica e  cultural  diante  dessa fase
arquitetônica e conhecer mais profundamente seus fundamentos. 

A proposta lida com o estudo dessa produção, suas influências, impactos e efeitos no cenário
urbano. Amplia-se a discussão buscando entender as bases da identidade e memória da cidade de
Curitiba. Associado à educação patrimonial, objetiva-se desacelerar a perda destes edifícios para a
especulação imobiliária, enfatizar a preservação e revitalização, promover a discussão acadêmica e
acrescentar conhecimento no âmbito científico.

Com isso, entende-se que uma revitalização vai muito além dos processos arquitetônicos e
estruturais,  pois  a  educação  patrimonial  começa  na  relação  entre  comunidade  e  patrimônio.  O
entendimento se dá através do conhecimento, respeito e admiração que muitas vezes apenas a boa
ocupação e uso do patrimônio trará.  Logo,  é  de extrema importância estudar  e compreender o
aspecto sociocultural  que gira  em torno de um patrimônio restaurado e como esse pode afetar
diretamente sua revitalização. 
 
3  OBJETIVO

A  fim  de  aprofundar  fundamentos,  essa  pesquisa  busca  preencher  as  lacunas  de
conhecimento desta área da Cidade de Curitiba. Expandindo o assunto com coleta de dados e
interpretação  desses  e  revisões  bibliográficas,  a  proposta  é  de  ampliar  o  conceito  do  período
Eclético de Curitiba, suas influências, casos e impactos no cenário urbano para uma maior difusão
de cultura. Busca-se estabelecer um laço com a educação patrimonial e a identidade da cidade e, a
partir  disso,  uma  contribuição  cultural  que  auxilie  a  desaceleração  da  perda  destes  edifícios
históricos para a especulação imobiliária, concretizando a preservação dos mesmos.

4 METODOLOGIA 
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Inicialmente  será  feita  uma  revisão  bibliográfica  sobre  os  conceitos,  temas  e  casos  que
cercam o assunto. Será estudado de forma geral o ecletismo no Brasil, incluindo-se os auges do
ecletismo como São Paulo e Rio de Janeiro, e será aprofundado sobre as linguagens desse período
na  cidade  de  Curitiba.  Essa  fase  busca  uma  ampliação  dos  conhecimentos  gerais  para
posteriormente formar uma base de discussão.

Além da bibliografia, serão feitas pesquisas nos maiores centros de memória da cidade –
IPPUC, Arquivo Público da cidade de Curitiba, Memorial de Curitiba, Fundação Cultural, Secretaria
de Estado da Cultura do Paraná SEEC– para auxiliar no referencial teórico. 

Em seguida será feito um estudo de caso,  objetivando-se aprofundar ainda mais o tema,
lidando  com  suas  particularidades  e  exceções.  Visitas  técnicas,  levantamentos,  mapeamentos,
fotografias e desenhos que serão utilizados nos estudos de caso e análises gerais.

Assim sendo,  com este  trabalho  busca-se  ampliar  as  pesquisas na área e  aprofundar  o
conhecimento acerca do tema, através de uma profunda pesquisa histórica e com o edifício do
antigo  Paço  da  Liberdade,  na  Praça  Generoso  Marques,  como  estudo  de  caso  onde  serão
verificados e aplicados os conhecimentos e apontamentos sobre o tema, visando contribuir com a
pesquisa histórica e arquitetônica do período em Curitiba.

5 RESULTADOS ESPERADOS

A pesquisa possui objetivo de contribuir para a difusão do conhecimento sobre patrimônio
histórico e cultural e sobre a fase arquitetônica em questão, com uma abordagem técnica, científica
e  comunitária.  Espera-se  identificar  e  expor  os  valores  e  importância  do  assunto,  traçar  um
panorama histórico, social e cultural da cidade de Curitiba. 

Também, espera-se  valorizar  a  educação patrimonial  trazendo mais  informações sobre  a
identidade  social  do  tema,  retomando  o  senso  crítico  da  população  quanto  as  formas  de
preservação, conservação, restauros e revitalizações dos patrimônios da cidade. Essa educação
permite  frear  a  constante  demolição  e  abandono  dos  edifícios  que  representam  esse  período.
Também é esperado que este projeto incentive pesquisas complementares e subsequentes sobre o
tema, dando sequencia e amplitude ao estudo da arquitetura histórica em Curitiba.
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