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A área de intervenção localiza-se no Centro de Curitiba, definida por um 
polígono delimitado pela Av. Mal. Floriano Peixoto, Av. Visconde de 
Guarapuava, R. Brigadeiro Franco, Av. Vicente Machado, Praça General 
Osório e R. XV de Novembro.

O Centro é um dos bairros mais antigos de Curitiba, onde localizam-se as 
áreas das primeiras povoações, estabelecendo a praça central, conhecida 
hoje como Praça Tiradentes, em torno da qual foram erguidos edifícios 
religiosos e administrativos. A partir do Plano Agache e dos demais planos 
que se seguiram, o Centro foi perdendo seu caráter concentrador da vida 
política da cidade, função deslocada para a Centro Cívico, e sua 
importância passou a ser o registro histórico da memória curitibana1. As 
ações urbanísticas que se seguiram evidenciam a intenção de reforçar sua 
função turística, tendo como um exemplo significativo o fechamento da Rua 
XV para o tráfego de veículos, criando o primeiro calçadão dessa natureza, 
em território nacional. 

1 IPPUC. Nosso Bairro: Centro. Curitiba, 2015. Disponível em: 
<http://www.ippuc.org.br/nossobairro/anexos/01-Centro.pdf>. Acesso em 
19 jun. 2017
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A construção do espaço urbano é resultado de agentes sociais em conflito, cujas interações determinam a 
morfologia de cidade, e esta por sua vez retroalimenta essas relações entre agentes. Essas interações são o 
pano de fundo para as tomadas de decisão sobre o limitado território da cidade e da gestão de seus recursos.  
A questão da segurança, tema central deste projeto, é resultado dessa dinâmica de conflitos. A própria 
organização da vida em sociedade nos remete para esse tema, ao apresentar a violência como uma 
ameaça a ser combatida com a criação do território, assim definido como um espaço onde há um corpo 
administrativo capaz de impor e zelar por seus limites. No entanto, a complexidade da organização dos 
espaços urbanos em sociedades modernas resultou em distorções em termos de renda, oportunidades, 
direitos, etc, provocando reações violentas por parte das populações marginalizadas, que por sua vez são 
enfrentadas com repressão igualmente violenta por parte do Estado2.

Ao longo da história, o combate à violência e atividade criminosa serviram como motivadores da própria 
organização da sociedade, da política e do Estado. Embora a temática do crime tenha iniciado a partir do 
discurso religioso e do ponto de vista da moral, com a instituiçâo dos estados democráticos liberais, outros tipos 
de abordagem da criminalidade tiveram início, em especial a metodologia científica, dando origem à 
criminalística3. Com o surgimento da sociologia e da investigação dos fatos sociais, o crime passou a ser 
estudado não apenas como uma questão de desvio moral, englobando análises espaciais, considerando a 
influência que o meio possui sobre os comportamentos no sentido de encorajar ou desestimular a atividade 
criminosa4.

As intenções por trás desse projeto reconhecem a limitada capacidade do Urbanismo e seus instrumentos em 
resolver essas contradições e desigualdades na sociedade, cuja natureza política exige respostas mais 
profundas. No entanto, a problemática da criminalidade, que sempre ocupou lugar nas preocupações das 
religiões, do Estado, e mais recentemente da Academia, evoluiu na história para produzir um número de 
propostas a fim de punir e prevenir a atividade criminosa. Mais especificamente, este projeto é um estudo 
aplicado das propostas criminológicas que entendem a influência que o ambiente possui sobre o 
comportamento criminoso e como o Urbanismo pode atuar para alterar percepções e comportamentos no 
sentido de criar espaços seguros que aliviem a presença da força repressora do Estado, através de estratégias 
que reforcem a vigilância natural proporcionada pelos próprios habitantes do espaço; a integração que 
promove fluxo constante e ocupação; e o controle, que influencia a maneira como se sentem responsáveis 
pela segurança e bem-estar coletivo.

Em Curitiba, a área central é uma das regiões onde mais se concentram os crimes contra o patrimônio5. 
Conforme informação da Polícia Militar presente nos mapas à direita, nos últimos seis anos a presença de 
crimes na área se manteve constante. A escolha da área de intervenção se deu principalmente a partir da 
identificação das praças Rui Barbosa e General Osório e seus entornos como focos de atividade criminosa, e 
da diversidade de ocupação presente na área, que proporciona oportunidades para intervenções tanto 
pontuais quanto numa escala de planejamento urbano.

2  SANTOS, M. A Natureza do Espaço. São Paulo: EDUSP, 2014.
3 FOUCAULT, M. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1999.
4 BERGALLI, R.; RAMÍREZ, J. B. O Pensamento Criminológico I. Rio de Janeiro: Revan, 2015.
5 SESP. Relatório Estatístico Criminal 2016. Curitiba: Secretaria de Segurança Pública e Administração 
Penitenciária do Estado do Paraná, 2017. Fonte: Secretaria da Segurança Pública e 
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