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PERMANÊNCIAS E DINÂMICAS URBANAS: PERCEBER A CIDADE ATRAVÉS 
DE SUAS TRANSFORMAÇÕES1 

Crianças em idade escolar sabem que o espaço e o tempo 
relacionam-se entre si. [...] ao contrário do que a maioria 

das teorias sociais clássicas, que supõem o domínio do 
espaço pelo tempo, proponho a hipótese de que o espaço 

organiza o tempo na sociedade em rede. 
 (CASTELLS, 2006) 

1. INTRODUÇÃO 
O principal fundamento teórico-metodológico na abordagem deste artigo se respalda 

na revisão da literatura no âmbito da percepção ambiental, em relação ao estudo da paisagem 
urbana. Perceber a cidade, a sua evolução histórica, os eixos ou setores de crescimento e 
expansão, identificando as permanências e dinâmicas urbanas, foram fios condutores para o 
encaminhamento do presente trabalho. Um dos principais eixos de análise consistiu na 
identificação das inter-relações entre homem e ambiente, pois são estas que interferem 
diretamente na construção de imagens coletivas e na qualidade de vida do ambiente 
construído. 

O objeto de estudo é a cidade de Londrina, onde foram destacadas algumas 
permanências, que, embora tênues, marcam o substrato do desenho urbano e do ambiente. 
Com relação ao aspecto dinâmico da cidade, há muitos setores que demonstram, pela sua 
materialidade, o processo da evolução urbana, podendo se destacar alguns períodos e eventos 
socioeconômicos ou culturais que definiram a transformação da paisagem urbana. 

Há muitas formas de abordagem e reflexões sobre as permanências e dinâmicas 
urbanas. Algumas privilegiam a materialidade, outras a visibilidade do ambiente construído. 
Uma forma de análise mais recente, do ponto de vista da história urbana brasileira, é perceber 
a cidade através dos símbolos, significados, traços culturais, atmosferas, memórias, etc. Neste 
particular, a fenomenologia pode subsidiar uma boa abordagem teórico-metodológica. A 
cidade é um livro aberto e o seu espaço, uma espécie de linguagem ou de escrita, idéia 
familiar já abordada por Victor Hugo. (TOPALOV; DEPAULE, 2001). Greimas (1965) ou 
Umberto Eco (1971 e 1975) consideram o espaço como uma linguagem não-verbal, “[...] a 
escala que elas [pesquisas] retiveram, antes, aquela dos prédios, cujos elementos 
decompunham para identificar os seus níveis de significação e extrair suas articulações.” 
(TOPALOV e DEPAULE, 2001, p. 18). 

As pesquisas, iniciadas no campo da semiologia, suscitaram uma abordagem “sintática 
do espaço construído, considerado do ponto de vista da materialidade de suas formas e das 
formas de sua materialidade” (CASTEX e PANERAI, 1979), o que resultou numa 
conceituação estrutural da cidade, situando-se no plano dos significantes. A semiótica, na 
escala da cidade, interessa-se também pela produção e pela leitura do sentido, conforme as 
reflexões de Topalov e Depaule (2001). A representação das cidades se efetiva pelas imagens 
que lhe são pertinentes, possibilitando que sejam inteligíveis enquanto objetos concretos, ou 
seja, a cognição das cidades acontece através de signo. (FERRARA, 1997, p. 193) 

Nas concepções de Ferrara (1997), ver a cidade é um apelo à lembrança de suas 
imagens ou cidades que povoam o cotidiano de todos nós. Mas discriminar implica em uma 
observação analítica, a fim de se distinguir imagens dentro de imagens. A autora observa que, 
“[...] para generalizar, exige-se uma abstração que se descola da concreta imagem para 
produzir um conhecimento. Em outras palavras, é possível transformar a imagem numa outra 
categoria de análise do fenômeno urbano”. (FERRARA, 1997, p. 194) 

Neste trabalho, a compreensão das permanências e dinâmicas não só será possível 
verificar através da percepção ambiental do ambiente e do espaço construído, como também 
as possíveis composições espaciais, indicando temporalidades distintas, sejam elas 
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imprimidas pelo poder público, privado ou a simbiose dos poderes, tanto efetivos quanto 
simbólicos. 

2. ELEIÇÃO DA ABORDAGEM  
Um dos fundamentos analíticos, deste artigo, partiu das clássicas propostas de Lynch 

(1960) e Tuan (1983), centrando na construção da paisagem urbana, sua legibilidade e nas 
imagens coletivas ante seus cidadãos. A abordagem da percepção ambiental, que, em Lynch, 
estava restrita aos critérios visuais, foi ampliada por Tuan (1983), que acrescentou o espaço 
vivido, providos de significações materializadas e afetivas, as quais definem o espírito ao 
lugar ou genius loci, que, para Del Rio (1999) distingue a categoria cognitiva do espaço – 
local meramente funcional, e do lugar – local percebido e repleto de valores e significados.  

A distinção entre espaço e lugar é confirmada por Ferrara (1997), ao observar que a 
imagem reforça um elo de comunicação socialmente inteligível, possibilitando as trocas de 
informação, apreendida pela síntese de contornos claros que a tornam precisa e pontualmente 
identificada. Em outras palavras, a imagem da cidade permite que o ambiente construído seja 
reconhecido dentro de parâmetros de comunicação previamente socializados, conferindo à 
imagem um único e, apenas, um significado.  

Por outro lado, o imaginário permeia múltiplos significados no universo de 
construção, que vão se associando, se transformando e se conformando em novos 
significados. Desse modo, uma imagem síntese da cidade, ao adquirir o sentido de imaginário, 
pressupõe a adição de significados que outrora lhe eram exógenos. Ferrara (1997) nos 
transmite valiosos conhecimentos sobre como decodificar a imagem urbana, ou seja, qual é a 
sintaxe nela contida, que é um desafio visual da percepção, sejam cores, formas, texturas, 
volumes, localização, tempo histórico, etc. Conforme a autora, as seguintes características e 
referências da imagem urbana podem ser destacadas:  

 Escultórica, no sentido de monumento, por sobrepor-se aos tempos e às 
transformações, criando seu próprio espaço, com eficiência visual e dotada de 
iconicidade; 
 Emblemática, quando expressa as marcas memoráveis da cidade, pelo caráter 

histórico e documental, que adquire através de episódios, datas, estéticas e 
personagens; 
 Renovada, confere à cidade um visual sempre novo, saneado e adequado, sendo um 

recurso de resgate da aparência visual da cidade; 
 Referencial, a imagem urbana consegue demarcar funcionalmente o espaço, de 

modo a nortear roteiros, lugares, geografia, delineando o percurso da cidade com 
marcas descontínuas; 
 Estática, representa o panorama visual da cidade, de amplo enfoque, que permite a 

identificação à distância, o que é peculiar de uma cidade; 
 Segura, a imagem urbana veicula, com precisão, a informação a que se refere, de 

forma clara e direta, o que permite a organização da cidade, tornando-a simbólica e 
eficiente, enquanto representação; 
 Apelativa, caracteriza a ação publicitária sobre a imagem urbana, aproximando-a de 

um registro temático recorrente nos cartões postais e folhetos destinados a viajantes e 
turistas; 
 Pública, a imagem urbana se revela nos espaços institucionais, em que é 

decodificada a partir da percepção coletiva, a qual constrói identidades urbanas, 
marcas e referências; 
A autora conclui que, em síntese, a imagem urbana é a chancela do hábito, do 

cotidiano descompromissado e, por isso mesmo, fortemente enraizado na cumplicidade das 
crenças e valores constatados pela visão e registrados coletivamente. Uma simples fruição. 
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(FERRARA, 1997). Nesse sentido, a imagem urbana representa o estado icônico de 
representação da cidade, sendo necessário estimular sua apreensão, que, através de 
fragmentos captados, permite entender melhor a produção do espaço urbano.  

Cavalcanti (2001), em seu artigo Uma geografia da cidade, faz uma análise dos 
elementos de produção do espaço urbano, assinalando que a geografia é uma das ciências que 
tem se dedicado à análise da cidade e da vida urbana e, como ciência social, ela o faz a partir 
da perspectiva social, porém, com um determinado enfoque: é a leitura do ponto de vista da 
espacialidade.  

“[...] lugar, paisagem, território, região, natureza, sociedade. São categorias 
que foram se constituindo ao longo da própria história da ciência geográfica, 
adquirindo, ao longo do tempo e segundo perspectivas metodológicas, 
significados diferentes.” (CAVALCANTI, 2001, p. 12). 

Além dessas categorias, que possibilitam direcionar o olhar sobre a cidade, a autora 
ainda ressalta a categoria de escala, pois esta permite uma amplitude de análise no que 
concerne a percepção visual da cidade; a paisagem e o espaço, como categorias de 
abordagem do urbano em dois níveis; a cidade e o urbano, enquanto categoria de expressão 
da vida urbana de forma dialética e a produção do espaço, enquanto categoria de análise da 
materialidade do espaço urbano, no limiar das categorias de contradição e segregação. 

A produção do espaço, no âmbito do urbano, compreende a própria produção social, 
contida no pensamento lefebvriano: há toda uma lógica e uma dinâmica, que é própria de um 
modo de produção da sociedade. Desse modo, a distinção entre cidade e espaço urbano deve 
ser colocada, mesmo que sejam conceitos interdependentes entre si, pois, enquanto o termo 
cidade remete-se à materialização de determinadas relações sociais, espaço urbano refere-se 
ao conteúdo dessa materialidade. A cidade está na concretude das relações sociais, que são 
abstratas – o próprio espaço urbano. Pode-se dizer que a cidade representa o espaço urbano, o 
que possibilita identificar imagens por meio da percepção. 

A interpretação da imagem da cidade, portanto, permeia também a esfera cotidiana, 
enquanto práticas sociais que repulsam a ideologia dominante de produção do espaço. Arrais 
(2001) enaltece que, é no cotidiano, que ocorre a construção de imagens urbanas pelas 
pessoas, como resultado da percepção da forma física da cidade. É sobre os elementos 
tangíveis que há a sistematização codificada para a construção da imagem urbana. 

A imagem da cidade pode ser elaborada pelas representações individuais e coletivas, 
em que se procura enxergar uma certa totalidade em meio à gama de diversidades que se 
apresentam, acentuadas pela complexidade de formas, estruturas, funções que se dinamizam à 
medida que a cidade se expande, juntamente com os deslocamentos espaciais. Nesse contexto, 
conforme explicita Arrais (2001), não é possível apreender a cidade em sua totalidade, 
embora tal fato não impeça a construção de imagens que possibilitem refletir acerca dessa 
totalidade. A aplicação por metonímia – a parte como o todo, é possível pelo estabelecimento 
de relações entre a cidade e o lugar, considerando este, como possíveis contradições da 
cidade. 

Em função disso, o presente artigo esboça uma análise sobre os elementos físicos – 
naturais ou construídos – que representam a imagem urbana de Londrina, distinguindo as 
permanências, resquícios históricos que convivem e se solidificam em meio à dinâmica de 
produção social do espaço urbano, principalmente com a inserção de novos elementos 
urbanos, por vezes, contíguos aos primeiros. 
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3. LUGARES, MEMÓRIAS E VIVÊNCIAS: CONSTRUINDO A IMAGEM DE 
LONDRINA 

É difícil falar de uma cidade, sem adentrar em sua história, nos primórdios de sua 
materialização, como representação das relações sociais, suscetíveis a reconstruções, 
apropriações e renovações espaciais, em função da dinâmica organizacional social 
circunscrita no espaço urbano. Os resquícios históricos indicam os fragmentos inerentes da 
forma urbana, pois representam os elementos de, uma certa forma, imunes e resistentes às 
transformações espaço-temporais.  

A percepção se debruça sobre esses fragmentos porque, mesmo que o conhecimento 
ou reconhecimento da cidade, por imagens mentais, não seja obra de uma prática social 
vivenciada, a leitura visual permite delinear as características da imagem urbana, como 
escultórica, emblemática, referencial, renovada, estática, segura, apelativa ou pública, 
destrinchando os caminhos da construção, subtração e adição do tecido urbano, no processo 
de transformação, como ensina Ferrara (1997).  

A verticalização, da área planejada e adjacências, em Londrina, imprime uma imagem 
escultórica, devido às relações estabelecidas no território, pertinentes à configuração: 
demarcação do centro pela visualidade da alta densidade, de fácil reconhecimento – ícone do 
progresso, como capital regional, primeiramente pela atividade cafeeira, que perdurou até 
meados da década de 1970 e, posteriormente, pela influência sobre a região, com a 
concentração de atividades financeiras, comerciais e de serviços, dos dias atuais. 

A dinâmica urbana distingue o caráter emblemático, ao evocar, na materialidade, os 
investimentos decorrentes da produção do espaço, sejam eles provenientes das atividades 
agrícolas, como reinvestimentos aplicados na espacialidade, sejam decorrentes das atividades 
inseridas na rede de fluxos da contemporaneidade, transformando áreas rurais e de baixa 
densidade em fragmentos repletos de idéias progressistas, pelo viés da urbanização de áreas 
antes rurais. Essa outra característica deflagra a sensação de renovação, uma vez que a cidade 
se constrói, avançando essas áreas, visto o sentido incorporado na sociedade moderna, de 
desenvolvimento e crescimento urbano, o que, de certa forma, corrobora para a construção de 
imagens coletivas que retratem tais conceitos – nesse sentido, são também, imagens 
apelativas, conforme ilustra a figura 2. 

 
Figura 1: Imagem escultórica e estático da 
paisagem urbana de Londrina-PR. 
(Foto: Pantaleão, 2008) 

 
Figura 2: Imagem emblemática e renovada: 
progresso edificado em áreas outrora rurais. 
(Foto: Pantaleão, 2008) 

Como exemplo de imagem referencial, podem ser citados os corpos d’água urbanos, 
que exerceram papel de grande notoriedade na construção do ambiente da região norte 
paranaense: antes eram tidos como limite, entre urbano e rural, demarcando e orientando a 
ocupação não só de Londrina, mas de toda a região; e, em seguida, sendo apropriados na 
conformação da cidade, moldando traçados menos rígidos, viabilizando o diálogo com o 
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anteriormente existente. A incorporação desses elementos, no ambiente construído, também 
permite a formulação de uma imagem pública (figura 3), não apenas pela harmonia, em 
termos visuais, mas também pela força de cunho histórico que a água representa para a região, 
como identidade e memória. De fato, não se pode separá-la da própria história urbana. A 
figura 4, reforça imaterialmente a cor do solo da região. 

 
Figura 3: Lago Igapó, símbolo referencial de 
Londrina. (Foto: Pantaleão, 2008) 

 
Figura 4: Silhueta do núcleo urbano original e a cor 
vermelha como ícone do solo. 
(Foto: Pantaleão, 2008) 

O mundo contemporâneo, cada vez mais, tem se direcionado a promover os sentidos e 
a afetividade na construção do conhecimento, onde as relações de existência do homem são 
retomadas, havendo a necessidade de compreender a cidade, não apenas nos quesitos de 
configuração espacial, organização estética e funcional, mas revelando também as relações 
homem-ambiente. E é nesta nova conjectura que os fenômenos imateriais se revelam, “[...] 
principalmente os ligados à afetividade, ao imaginário e aos processos de imaginação, 
percepção, cognição e representação.” (FERREIRA e MARANDOLA Jr., 2003, p. 138) 

É preciso compreender que a mutação da paisagem urbana é resultado do processo, 
expressada na sua configuração, conforme observa Arrais (2001). Essa observação evidencia 
que a paisagem não deve ser entendida como aspecto, mas esmiuçar os significados imateriais 
que se apresentam nos limites físicos da observação visual. Ver além do que a vista alcança, 
buscar as relações de produção social do espaço urbano, a partir da leitura visual das imagens 
mentais, que anunciam os elementos significantes e visíveis da cidade, que, por sua vez, 
constroem a imagem urbana, devido ao poder identitário que exercem no cotidiano da 
população que usufrui desse espaço.  

Ferreira e Marandola Jr. (2003) observam que a afetividade e os sentidos que 
permitem a interação homem no ambiente e o ambiente sobre o homem, aguça a percepção e 
a representação para a abordagem do espaço urbano, enaltecendo a experiência humana na 
construção da dimensão do lugar: 

O lugar, é portanto, o foco onde a razão sensível manifesta-se e se mostra de 
maneira mais evidente. Além disso, a sensibilidade e a afetividade estão 
claramente postas como manifestações na relação do “eu com o lugar” e do 
“lugar com o eu”. E é no lugar e com o lugar que os fenômenos imateriais de 
essência geográfica, mostrar-se-ão diariamente, no entrelaçamento do tempo 
com o espaço, do objetivo com o subjetivo e da materialidade com a 
imaterialidade. (FERREIRA e MARANDOLA Jr., 2003, p. 142). 

Londrina, cidade atualmente com cerca de 500.000 habitantes, planejada e nascida há 
mais de setenta anos, no enredo da modernidade, que se fazia necessário para sua afirmação 
política e econômica, liderada pelos ingleses e paulistas, cresce incrustada no interior do país. 
Aceitando o desafio de se consolidar urbana, em meio à produção agrícola que a 
circunscrevia, com menos de vinte anos, passa a dominar uma vasta região de mais de 



 6

500.000 alqueires paulistas, tornando-se o pólo agrícola, comercial e, posteriormente, 
industrial e de serviços, controlando e exercendo um domínio territorial sobre a região norte 
paranaense. 

Surge, num primeiro momento da sua evolução, um rigoroso planejamento rural e 
urbano, parcelando várias glebas rurais no norte do Paraná. A subsidiária inglesa denominada 
Companhia de Terras Norte do Paraná (CTNP), no Brasil, com sede inicialmente na capital 
paulista, após a desistência de implantar o cultivo de algodão na região, realizou um grande 
projeto imobiliário-colonizador (NAKAGAWARA, 1981) origem a uma rede de mais de 
sessenta núcleos que se tornaram cidades planejadas, compostas de áreas urbanas e rurais, 
como concepção do traçado urbano-regional sobre o sítio.  

A demarcação da área destinada a CTNP tomava como limites norteadores as bacias 
do Rio Paranapanema, a Norte, o Rio Tibagi, a leste e o Ribeirão Três Bocas, a sul, 
distribuindo os principais núcleos urbanos de oeste para sudoeste. A relação com São Paulo é 
reforçada pela apresentação da estrada e da ferrovia que possibilitavam as relações de 
comunicação entre a capital paulista e o Norte do Paraná. No sentido leste-oeste, tem-se a 
estrada, como eixo estruturador de toda a região, em que as cidades pólo (Londrina, Maringá 
e Cianorte) foram dispostas, a cada 100 km, em média. A partir das vertentes dos espigões, foi 
feito o parcelamento do solo, caracterizando divisões alongadas no sentido perpendicular aos 
cursos d água, determinando-se a própria configuração do ambiente construído, conforme 
ilustrado na figura 5. 

 
Figura 5: Vista Aérea de Londrina. 

O atrativo para a venda e comercialização das “terras roxas” do norte paranaense 
concentrava-se em divulgar a imagem urbana composta por uma rede de cidades planejadas e 
organizadas, atendendo aos requisitos modernos de funcionalidade, higienização e circulação. 
Assim, na década de 1930, solidificava-se a imagem urbana de Londrina, segura, pública, 
apelativa e referencial para o processo de urbanização do norte do Paraná. Por outro lado, a 
madeira e o café aferiam um caráter emblemático, suscitando no imaginário, uma imagem 
moderna e progressista em pleno sertão (figura 6). De local isolado, a região passou a se 
relacionar e conviver com o desenvolvimento de São Paulo, localizado a aproximadamente 
500 km, proporcionado pela construção das vias de circulação – rodovia e ferrovia, como 
eixos estruturadores, projetados em toda região norte paranaense, através de estradas vicinais. 
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Do ponto de vista regional, Londrina ficou conhecida como o eldorado verde (JANUZZI, 
2005). 

Sendo pólo centralizador da atividade cafeeira no norte paranaense, Londrina recebeu 
voluptuosas quantias de investimentos e reinvestimentos do produto gerado na região, 
ocasionando o crescimento e a modificação da paisagem urbana, assentada em grandes glebas 
rurais. O processo de urbanização foi acelerado, levando a elaboração da Lei municipal 133, 
no ano de 1951, para orientar o crescimento urbano e definir as normas para novos 
loteamentos. O pioneirismo dessa lei, no interior do Brasil, retrata a sociedade já em rápido 
processo de incorporação da modernidade. 

 
Figura 6: Mapa de parcelamento das glebas rurais, 
entre os Ribeirões Três Bocas, Jacutinga e 
Vermelho. De Londrina a Cianorte. Norte do 
Paraná.  

 
Figura 7: Primeiras construções em madeira de 
Londrina, ocupando área urbana parcelada. Ao 
fundo, resquícios da mata outrora existente e em 
primeiro plano, árvores cortadas para ceder lugar 
à cidade. Fonte: Museu Histórico de Londrina, 
1984 (Imagem de 1937). 

Londrina, cidade planejada, com funções urbanas que cresciam a cada década, em 
função das atividades de liderança e comando, pelas trocas de produtos agrícolas e de serviços 
com a região, extrapolou a planta inicial projetada pelos ingleses. Da planta inicial da cidade, 
a quadrícula xadrez permaneceu com as mesmas feições: em menos de 30 anos, a cidade já 
apresentava a tendência de verticalização das grandes cidades brasileiras. O crescimento 
urbano de Londrina foi tão acelerado e rápido que, a cidade pensada para 30.000 habitantes, 
logo se espraiou para além dos limites pré-estabelecidos inicialmente, ocupando áreas rurais 
cada vez mais distantes do centro urbano (figura 8). 

O traçado xadrez impõe uma 
rígida estrutura sobre o território, o que 
determina, de certo modo, a 
configuração urbana, disciplinando a 
área urbana. A expansão para as áreas 
rurais apropriou-se do traçado inicial da 
cidade, tanto para o, hoje, centro urbano, 
reproduzindo e acompanhando o desenho 
dos lotes rurais, cuja geometria era mais 
retangular, o que desdobraria em feições 
urbanas bem distintas: mosaicos 
metamorfizados, (FERREIRA, 1987). 

Entendido como uma produção 
social e, portanto, cultural, o espaço 
urbano congrega na sua materialidade – a 
cidade – registros que vão se modelando 

no tempo e no espaço, como expressão cultural o que pressupõe a inserção ou a marca 

 
Figura 8: Londrina: expansão para além dos limites 
planejados, à esquerda e área central, à direita. (Foto: 
Pantaleão, 2008) 
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imprimida no tecido urbano do passado, na conformação contemporânea, reinserindo-a na 
dinâmica da sociedade globalizada. A imagem urbana, então, expressa a valorização histórica, 
marco referencial de identidade em âmbito global, em oposição ou resistência às intervenções 
de caráter de renovação urbana. A conservação, a manutenção e a preservação dos tecidos 
históricos encontraram respaldo também nos princípios ecologistas da década de 1970, que 
recomendavam a reutilização das áreas tradicionais. Emergia, desse modo, a noção de 
patrimônio no ambiente construído, antes recluso aos edifícios. (VÁZQUEZ, 2004) 

Em 1992, a UNESCO reconheceu o valor patrimonial das Paisagens Culturais, 
distinguindo-as das Paisagens Naturais, uma vez que as paisagens ultrapassam os aspectos 
meramente materiais e visuais, reconhecendo as intervenções humanas como componentes na 
construção dessas paisagens. A associação entre patrimônio urbano construído e imagem 
urbana parece ser facilmente cabível para as cidades antigas, tais como as medievais 
européias, como também as cidades coloniais brasileiras. Mas, como gerir as cidades novas, 
protegendo-as das suas identidades iniciais, inseridas visíveis ou invisíveis no contexto da 
modernidade? Como aferir imagem, identidade e memória às cidades desprovidas de uma 
longa tradição histórica, cujo processo de transformação é tão dinâmico e pautado na 
agressiva produção social do mundo contemporâneo, com rebatimento no espaço urbano? É o 
caso da cidade de Londrina. 

Hoje, a leitura e a identidade da cidade passaram a ser revistas, como uma realidade 
preciosa, constituída de muitos elementos visíveis e invisíveis se integrando, fragmentando-se 
por atração ou repulsão, pois a realidade urbana é dinâmica, em processo e não algo pronto e 
acabado. Ao reconhecer os processos de transformação, a que estão sujeitas as cidades, a 
imagem urbana torna-se cada vez mais múltipla, tomando ares fragmentados, com alterações 
identitárias em função das várias escalas de análise e também de abordagens, bem como das 
características que cada parte ou trecho da cidade vai assumindo na sua evolução urbana, no 
contexto atual. 

A princípio pode-se ter uma imagem urbana síntese de representação ou de identidade, 
no imaginário coletivo, mas, deve-se ter em mente que a cidade é um conjunto de totalidade, 
onde “[...] coexistem multiplicidades de elementos heterogêneos que se relacionam, se 
conectam, se sobrepõem, se contaminam, mantêm, entre eles, zonas de vizinhança, 
temporalidades diferentes [...]” (MAGNAVITA, 2007, p.2). Ainda que seja uma totalidade, as 
cidades contemporâneas não representam o mesmo modelo tipológico de coesão das cidades 
tradicionais, pois as partes não se encaixam em harmonia, como numa composição clássica, 
mas pela coexistência de diversidades em um mesmo espaço-tempo, o que sugere uma 
heterogênese. Ferreira (2002) denominou essa coexistência de “mosaicos urbanos”, que ora se 
encaixam, ora se fragmentam, constituindo-se em novos mosaicos, sempre, irregulares. 

Dentro dessa heterogênese, observam-se traços de permanência das raízes urbanas 
tanto do ponto de vista da materialidade e da visibilidade, como da ambiência simbólica que 
está contida nessa heterogênese. Villac (2006) reforça que, ao longo da história, as cidades 
eram formadas por paisagens fragmentadas, cujo início pode estar na transformação da Paris 
do século XIX e nas utopias urbanas, pois foi com a industrialização que a ocupação dos 
espaços urbanos se consolidou entremeada aos processos tecnológicos, a cultura urbana e a 
vida na cidade.  

A partir das intervenções propostas por Haussmman, Paris edificou-se sobre um 
discurso de progresso, cuja ação transformadora pudesse definir seu destino e, com isso, 
inaugurar um novo cenário urbano: “[...] configurado pela iluminação a gás – e posterior 
iluminação elétrica –, pelas arquiteturas de ferro, pela extensão da aplicação arquitetônica do 
vidro, inaugura a beleza técnica da cidade industrial.” (VILLAC, 2006, p. 3). 

O centro urbano, no processo de estruturação, reestruturação ou renovação, 
indubitavelmente, perde a sua centralidade, principalmente em cidades novas de grande 
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dinamismo espacial na sua área periurbana, como é o caso de Londrina, Maringá e Foz do 
Iguaçu, no estado do Paraná; Campinas, Ribeirão Preto e Santo André, no estado de São 
Paulo. 

Ao abordar as transformações que as cidades sofrem, evidencia-se a noção de 
evolução urbana, em que a iconografia representa, per si, dotada de sentidos e significados, 
tornando-se fonte de comunicação e de profusão do processo cognitivo de compreensão da 
própria evolução e construção urbanas.    

A seguir, serão apresentadas algumas composições de idéias, reflexões e 
materialidades que, visível ou de forma invisível, estão presentes como permanências ou 
dinâmicas urbanas em Londrina e região. 

4. IMAGENS, IMAGINÁRIO, IDENTIDADE E MEMÓRIA URBANA 
A dimensão do lugar, relacionada à percepção e aos modos de vida, revelada pelas 

representações, materializa-se pelos sentidos atribuídos, para que possam desvelar ou conferir 
determinadas interações entre o homem e o meio, que se diluem entre a imagem e o 
imaginário, e, por vezes, torna-se memória e identidade urbana.  

As marcas imprimidas pelos pioneiros na formação do norte do Paraná corroboram 
para a construção de determinados valores e identidades, cujo reconhecimento amplia-se a 
nível regional, permitindo que essas marcas tomem para si a síntese de imagem urbana 
regional.  

No entanto, as imagens tanto urbanas quanto regionais, construídas e vivenciadas nos 
dias atuais, se diferem daquelas construídas pelos pioneiros, pois, a percepção da cidade 
também se expressa pelos fenômenos imateriais presentes no espaço urbano.  Tanto a escala, 
quanto a dimensão de alcance do horizonte se modificam, devido à própria complexidade e 
diversidade, que o dinamismo e as transformações da produção do espaço estabelecem na 
construção da cidade contemporânea. 

 A coexistência de multiplicidades e a inserção de novos ícones ou elementos passam a 
remodelar a imagem urbana, criando uma relação com o imaginário, o qual seleciona e remete 
a determinadas memórias e identidades, que podem se perder pelas transformações 
decorrentes da dinâmica e da evolução urbana. Esses aspectos caracterizam a vida 
contemporânea e refletem a produção social do espaço, o que obriga a reflexão acerca da 
estruturação urbana, como expressão social para que seja possível interpretar e compreender 
Londrina e região, do mesmo modo, a região circundante através das imagens urbanas 
perpassadas pelo imaginário ou experimentadas pela população de forma coletiva.  

Em âmbito regional, Londrina e Maringá, dois pólos regionais, cidades médias de 
grande expressão social e econômico-financeira, distantes cerca de 100 km uma da outra, 
exercem grande influência sobre as demais cidades norte paranaenses, extrapolando a 
importância de suas funções urbanas, atingindo até mesmo estados vizinhos. Concentram 
instituições financeiras, grandes equipamentos de serviços regionais, como Universidades, 
shopping centers, centros de saúde, laboratórios especializados, turismo de eventos e 
negócios. Comandam a formação de uma rede de cidades, conectadas por fluxos sociais, 
econômicos e financeiros, cujos fluxos percorrem a estrutura regional, concentrando-se, 
principalmente, nesses dois pólos regionais. 

O tecido urbano apresenta as marcas, pois imprime no sítio, o crescimento da cidade, 
com forte predomínio para sudoeste, em direção a Maringá, incorporando para a área urbana, 
o que antes fora definido como rural. Esse avanço sobre o território não configura mais pela 
tensão entre o urbano e o rural, revelando as inter-relações da produção social do espaço. 
Representa desse modo, o delineamento da organização do espaço com interferência dos 
fluxos de varias naturezas, procedentes da globalização, levando a formação de ícones de 
expressão na cidade, seja como afirmação de inserção em escala planetária, seja pelas novas 
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tipologias arquitetônicas, ou ainda, pelos novos arranjos produtivos ou de apropriação do 
espaço regional, como também pelos novos equipamentos que o avanço científico-
tecnológico impõe na configuração urbana. Por outro lado, a densidade de redes construídas 
beneficiou toda essa estrutura em franca expansão.  

Muitas cidades foram “desestruturadas” como rebatimento da desestruturação agrário-
regional (FERREIRA, 1984) cujo processo reafirma o poder não só simbólico, mas 
econômico de Londrina, suplantando pequenos e médios núcleos urbanos na região norte 
paranaense, perdendo determinada importância na rede urbana norte paranaense. 

Se, antes a cidade moderna deveria atender aos requisitos de moradia, lazer, circulação 
e trabalho, dentro da lógica da funcionalidade, na cidade contemporânea, observa-se o 
crescimento gradativo da sobreposição de funções urbanas, pela necessidade e também como 
resposta ao processo capitalista de reprodução do espaço. A revalorização da natureza como 
valor de mercado diferenciado e agregado, o espraiamento das áreas residenciais e a 
concentração do comércio e de serviços próximos às vias de grande circulação, são objetos e 
fixos representativos na construção de novas imagens de alcance regional, especialmente pela 
valorização das atividades comerciais e terciárias. 

Na constituição das imagens urbano-regionais da modernidade, apoiada em marketing, 
e no imaginário coletivo que divulga a cidade para além das fronteiras urbanas, carrega em si 
ícones de progresso, desenvolvimento, valorização do meio ambiente, afirmando e 
legitimando a cidade no contexto da globalização. Os aspectos e os princípios que 
constituíram a sua gênese, tanto sobre o ponto de vista material quanto imaterial, nem sempre 
estão contidos na atualidade da imagem da contemporaneidade urbana.  

Londrina, hoje, é muito mais reconhecida pelos elementos que consolidam as relações 
urbanas metropolitanas. O acelerado crescimento, verificado a partir da década de 1970, 
impulsiona a formação de uma imagem urbana quase deslocada da sua raiz histórica, o que 
sugere, até certo ponto, pouca tradição agrícola, pela valorização dos novos elementos, 
importados da urbanidade, principalmente, paulista. Com o crescimento do agronegócio 
regional, com características modernas, informatizadas, há um processo de reavivamento da 
tradição agrícola, onde a modernidade, pós-modernidade e tradição parecem conviver. 

Os processos de globalização e fragmentação do território implantam uma nova 
espacialidade: dualidade de formas, em relação à composição volumétrica, à apropriação dos 
espaços públicos, contemporizados por diferentes tempos históricos, cujos limites já não são 
nem mais físicos, nem simbólicos, mas incorporando simultaneamente essas características. 
Há uma mescla entre a tradição e esses novos elementos, em que o ambiente construído é 
reconhecido pela terra roxa, aspecto tradicional e pelos arranha-céus densamente enfileirados 
na malha original, consolidando as prerrogativas metropolitanas de desenvolvimento, para 
muito além desse quadrilátero inicial, em áreas até, recentemente, rurais. A figura 9 ilustra 
essa dinâmica. 

O assentamento urbano-rural e a formação sócio-espacial do norte do Paraná ilustram 
bem as questões acima abordadas, mesmo que ainda não haja registros históricos de longa 
data, referentes a essa formação regional, pois setenta anos de referência no processo de 
ocupação norte paranaense representam pouca profundidade em termos de densidade 
histórica, sendo possível resgatar oralmente muitos fatos desse processo, através do relato dos 
pioneiros que ainda estão vivos.  

Pode-se afirmar que, na memória e na identidade do processo de formação regional, 
importantes fatos ainda não estão totalmente levantados ou conhecidos, não só pela academia, 
como também pelos curiosos ou pessoas que deixaram registros em diários ou em anotações, 
como podem ser verificados na história da formação das muitas colônias que aqui se fixaram. 
São núcleos coloniais de alemães, japoneses, italianos, espanhóis, ucranianos, árabes, sírio-
libaneses, etc. 
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Os autores do presente artigo 
possuem identificações regionais e 
locais não só através de pesquisas e 
vivência na cidade e na região norte 
paranaense, como também por 
possuírem raízes de imigrantes 
fixados no início da formação da 
região em estudo. 

Os documentos, registros, 
entrevistas e pesquisas e a própria 
intuição dos pesquisadores 
identificaram como uma forte 
identidade regional, o trabalho 
realizado com a atividade cafeeira 
que marcou profundamente não só a 
paisagem regional, como também 
produziu léxicos, utilizando-se a 
palavra café: Estádio do Café, 

Rodovia do Café, Catuaí Shopping Center, Fazenda Maragogipe, Instituto Brasileiro do Café, 
entre outras –, são nomenclaturas, atividades e expressões vinculadas ao cotidiano que 
marcaram e, ainda marcam, fortemente a vida coletiva, familiar e regional. Mesmo que as 
imagens pioneiras não sejam mais tão recorrentes no contexto de Londrina, há uma simbiose 
entre as construções e as atividades urbanas, pela permanência do léxico (figura 10). 

A fertilidade da terra, denominada de “terra roxa”, foi muito mencionada, pois estava 
incorporada no dia-a-dia, não só como principal sustentáculo da atividade cafeeira, mas 
também a forte presença pela sua cor, que se impregnava nas roupas, nos utensílios e no 
próprio corpo dos trabalhadores urbanos ou rurais (figura 11). Assim se constituía uma forte 
simbiose entre a mata, que se derrubava, as madeiras de lei que passaram a ser incorporadas 
ao cotidiano, materializando-se em casas, móveis, utensílios domésticos ou de trabalho, 
reforçadas pela cor, da terra, da própria região.  

 
Figura 10: Shopping Catuaí, referência a uma 
variedade de café e centro comercial de alcance 
regional em Londrina. Fonte: Catuaí Shopping, 
2005. 

 
Figura 11: Terra roxa: imagem, imaginário, 
memória e identidade de Londrina – presente no 
ambiente construído. Fonte: João das Águas. 

A demarcação na divisão dos lotes, tanto rurais quanto urbanos foi feita utilizando-se 
os elementos da natureza como o espigão, os vales, os rios e as matas (figura 12). Geralmente 
os lotes tinham a forma alongada, partindo-se do espigão até a água, nos vales. Essa forma 
alongada e repetida, por entre milhares de lotes, deixou uma profunda marca que persiste até 
hoje, delimitando os loteamentos para a construção de conjuntos habitacionais, loteamentos 
privados ou públicos. O parcelamento inicial se manteve, mesmo com a alteração das 
atividades e do uso do solo. 

Figura 9: Novos elementos urbanos: Catuaí Shopping Center 
e áreas para os condomínios horizontais – identidades 
urbanas contemporâneas, silhueta urbana de 
horizontalidade. Ao fundo, área urbana consolidada, 
verticalização predominante no imaginário. Fonte: 
Grassiotto, 2007 (Foto de 2001). 
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Uma outra estreita relação entre o homem e a natureza, com profunda identificação foi 
o temor das constantes geadas, que dizimavam os cafezais, principal atividade econômica da 
região até meados dos anos 1970. Se, por um lado, a cafeicultura foi responsável pela 
construção de uma classe média rural, até então inimaginável no Brasil, os imigrantes 
estrangeiros demonstraram a possibilidade de ascensão rural da classe média pela pequena 
produção familiar (NAKAGAWARA, 1981). 

Por outro lado, pode-se, nos dias atuais, 
indagar quais são as permanências e o aspecto 
dinâmico dessa relação homem-natureza? Não 
há um limite rígido que possa ser estabelecido, 
porém, além da materialidade ainda muito viva 
e presente nos centros urbanos e rurais das 
construções e edificações de madeira, tanto 
públicas como para residências, pode-se 
observar que há uma “identidade atmosférica e 
simbólica” do passado que resiste entre os 
arranha-céus de cidades norte paranaenses, 
principalmente em Londrina, Maringá e 
Apucarana. Veja-se, por exemplo, na figura 13 
abaixo, arranha-céus, símbolo da modernidade, 
ao lado de uma modesta casa de madeira, 
símbolo do pioneirismo e da vinculação 
natureza, cidade e materialidade, no 
quadrilátero inicial da estrutura urbana de 
Londrina. 

A destruição das identidades 
regionais e as forças simbólicas, espirituais e 
materiais que edificaram um processo inicial 
de civilização norte paranaense, após a 
derrubada da densa mata, aqui presente, hoje 
permanece de modo um tanto saudosista, 
porém com forte presença possível, 
revigorando alguns poucos ícones da época. 
Entretanto, as demolições, destruições e as 
novas construções, substituindo as primeiras 
edificações, praticamente deixam poucas 
marcas desse tempo. Os caminhos vicinais, 
as estradas principais e as praças que foram 
projetadas são fortes presenças que persistem 
no tempo. 

Alguns fortes resquícios dos 
primeiros tempos de colonização inglesa 

ainda persistirão fortemente para sempre, por exemplo: além dos lotes rurais já mencionados, 
o tamanho dos lotes urbanos é praticamente o dobro ou um pouco maior do que os milhares 
de lotes urbanos ofertados hoje no mercado, pois não só na área central, como também nos 
limites urbanos da planta inicial das cidades projetadas pela CTNP, o modelo ortogonal 
denuncia uma confortável área de vivência com muitas árvores frutíferas presentes até hoje 
nessas casas. 

 
Figura 12: Projeto do núcleo urbano inicial e a 
sua relação com a drenagem. 
Org.: Pantaleão, 2008. 

Figura 13: Diferentes soluções espaço-tempo de 
ocupação na apropriação dos lotes urbanos.  
(Foto: Pantaleão, 2008) 
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Aprofundando a observação mais a nível local, pode-se perceber que as permanências 
e dinâmicas urbanas sempre conviveram simultaneamente, em espaços próximos, cuja 
resistência ao processo da modernidade se enfraquece com a rápida modernização e 
comportamentos que se identificam com a contemporaneidade, como a transitoriedade, a 
fragmentação, a transfiguração, em praticamente todas as atividades tanto simbólicas, 
visíveis, invisíveis dos dias atuais. As identidades também se fragmentam ao lado das 
imagens, dos imaginários e do enfraquecimento da memória, pela ausência dos pioneiros, da 
força das vozes, ou da adoção do consumo e do descarte em todos os níveis. 

 
Figura 14: Lotes urbanos de grandes dimensões. 
(Foto: Pantaleão, 2008) 

 
Figura 15: Lotes urbanos menores, densidade 
maior de ocupação. (Foto: Pantaleão, 2008) 

As imagens urbanas e, por seguinte, o imaginário perde as relações que permitem o 
diálogo com a história urbana, à medida que a memória e a identidade das cidades norte 
paranaenses vão perdendo as suas feições iniciais, em nome da urbanidade, que se impõe 
irreversivelmente. Mesmo que os novos elementos, inseridos no urbano, seja uma tentativa de 
inserção na economia global, através da construção de imagens urbanas quase homogêneas, é 
possível, intuir o processo de construção desse ambiente, pelo regaste do imaginário, de 
fragmentos urbanos que resistem à própria dinâmica da modernidade e da cidade 
contemporânea.  

É preciso desse modo, enveredar pela história urbana, para que se codifique e 
decodifique a identidade urbana dessas cidades, apoiada, sempre, em suas raízes, 
primeiramente. São espaços peculiares e exclusivos de cada uma dessas cidades, em função 
da sua própria evolução, localização, sociedade e cultura, evitando que a cidade resulte, 
apenas, da lógica do consumo, como mercadoria, passando a ser conhecimento, que se amplia 
e se torna mais complexa.  

Ferrara (1997) explica que o imaginário permite a compreensão da cidade 
contemporânea – inserida na globalização e recheada de elementos das metrópoles, 
distinguindo seus aspectos locais, visando aguçar o processo cognitivo de reconhecimento da 
identidade construída pelos pioneiros.  

Todas essas transformações espaço-temporais, moldando a atividade e a qualidade ou 
a pobreza de vida são sínteses e retratos da cidade moderna. A produção do espaço urbano 
consiste num emaranhado de decisões que são regulamentadas e legitimadas pelas leis 
urbanísticas. Mas nem sempre tais normativas são pensadas para a diversidade que a dinâmica 
urbana potencializa na organização espacial das cidades, resultando em ações centradas por 
imagens urbanas apelativas ou escultóricas, retomando às expressões de Ferrara (1997), que, 
na prática, são repetições de soluções não adequadas às peculiaridades do espaço construído. 



 14

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Estudar as permanências e dinâmicas urbanas é uma tarefa inadiável aos estudiosos da 

área urbana, independente do tipo de abordagem ou da especificidade que se queira 
aprofundar. A razão dessa necessidade é a possibilidade de recuperação e acompanhamento 
da evolução urbana, portanto, da história da sociedade e da cidade. Em função das rápidas 
transformações da paisagem urbana, e, também, de uma certa homogeneização de cidades 
capitalistas, sobretudo, as implantadas recentemente, têm sofrido os efeitos benéficos como 
também nocivos da globalização. 

O fio condutor deste artigo se respaldou na abordagem teórico-metodológica apoiada 
na percepção ambiental, em relação ao estudo da paisagem urbana. As inter-relações entre o 
homem e o ambiente dão identidade e, muitas vezes, são aspectos estruturantes das 
concepções do imaginário, rebatidos em distintos espaços da paisagem, que sempre, por sua 
vez, estará em processo de construção, pela coletividade, pelo resgate da memória ou por 
projetos do urbano e dos traços urbanísticos que sempre têm acompanhado a cidade e a 
paisagem urbana. 

Tendo como fundamento as concepções e abordagens, voltadas para entender não só a 
materialidade do espaço urbano, mas os aspectos simbólicos ou icônicos nela presentes, como 
impressões ou marcas da passagem do homem, testemunhando o cotidiano da própria 
civilização urbana, foi possível compreender as permanências e dinâmicas, através do apoio 
teórico-metodológico, desenvolvido durante este artigo, como também foi possível resgatar e 
compreender os traços visíveis, como também invisíveis do processo de ocupação e a 
construção do ambiente urbano-rural da cidade de Londrina e região norte paranaense. 

Pode-se afirmar que os fatores dinâmicos da construção do urbano são frutos da 
modernidade e do processo de globalização, mas que, simultaneamente, induzem a refletir 
acerca das permanências na paisagem urbana, como elementos de identidade cultural, 
respeitando a memória e o imaginário a nível local e regional, fortalecendo imagens e 
imaginários nas relações cotidianas. 

A sociedade contemporânea, principalmente a urbana, apresenta-se muito complexa, 
multicultural, fragmentada, onde a individualidade e as manifestações coletivas possuem uma 
sincronicidade espacial, porém não temporal. Essa fluidez, espacial e temporal, própria das 
características, dos fluxos sociais, psicológicos e materiais da modernidade surgem 
transfiguradas nos espaços reais ou virtuais, na identificação das paisagens urbanas.  

Com o surgimento do pensamento voltado à proteção e à conservação do patrimônio 
construído, valorizam-se as relações sociais consolidadas pelo tempo, as construções léxicas, 
vernáculas e vernaculares, bem como a retomada dos espaços públicos, tidos como elementos 
fundamentais da cidade, que se justapõem e se contrapõem às intervenções de caráter privado 
ou público.  
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