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A Copa terminou, o que ficou depois da Copa??? 

A agitação dos preparativos deu lugar ao 
recolhimento das estruturas temporárias, dos 
tapumes, embora ainda sejam observadas placas de 
trânsito indicando a Fan Fest, a arena, dando as boas 
vindas aos turistas, dentre outras. As obras foram 
concluídas total ou parcialmente no mesmo compasso 
da maioria dos jogos das oitavas de final da Copa: 
nos últimos minutos do segundo tempo ou mesmo na 
prorrogação. 

Que lições tirar para o futuro? Quais as fragilidades? 
Qual o peso das instituições? Qual a força dos 
movimentos sociais?  

A grande expectativa acerca das mobilizações 
prometidas por distintos segmentos para o período da 
Copa, não se efetivou, mesmo porque a segurança foi 
redobrada, inclusive com o exército monitorando as 
ruas em várias cidades brasileiras. 

Novidades na paisagem urbana de Curitiba: novas 
faixas preferenciais de ônibus surgiram, sinalizadas 
em verde e amarelo; às vésperas do início dos jogos, 
o corredor Aeroporto-Rodoviária virou um imenso 
canteiro de obras, nunca tantos trabalhadores e 
máquinas foram vistos simultaneamente em ação: 
asfaltamento de vias, placas de sinalização de trânsito 
e indicando uso de bicicleta são vistas ao longo de 
toda sua extensão; caminhões com grama e 
palmeiras, modificaram a toque de caixa o canteiro 
central que restou na Av. das Torres. 

Não se trata de defender se a cidade ganhou ou se a 
cidade perdeu. Há ganhos e há perdas, sempre. 
Talvez o ideal fosse avaliar que segmentos sociais e 
econômicos ganharam e quais perderam.  

No processo de viabilização da Copa no Brasil, 
ganharam os grupos hegemônicos e perderam os 
grupos hegemonizados ou, como muito bem afirmou 
Milton Santos, ganharam os homens e as firmas do 
tempo rápido e perderam os homens e as firmas do 
tempo lento: ganharam os homens e setores afinados 
com as dinâmicas mais globais da economia e 
perderam os homens e setores que estão à margem 
dessas dinâmicas, embora para esses tenha sobrado 
a  genuína  paixão  pelo  futebol, pois passaram longe 

das novas arenas, tendo em vista os altos preços dos 
ingressos... 

Traduzindo, podemos afirmar que ganharam as 
grandes empresas, que acompanham a FIFA pelo 
mundo em suas ações, ganharam as empresas 
nacionais e locais mais bem preparadas para 
responder às exigências pautadas em padrões 
internacionais, perderam os pequenos comerciantes e 
os vendedores ambulantes cuja permanência não foi 
permitida no entorno da Arena; as empresas menores 
que não conseguem responder às exigências formais 
de contratação pública.  

Assim, sempre há ganhadores e sempre há 
perdedores, resta dimensionar que jogo de forças 
queremos priorizar em nossa sociedade, quem 
queremos empoderar e quem queremos refrear. Essa 
é uma questão que merece ampla reflexão, sobretudo 
porque, passada a Copa, estamos em período 
eleitoral... 

Com o final da Copa, também encerramos a 
publicação desse Boletim. Foram três anos de 
trabalho constate, o primeiro número foi editado em 
agosto de 2011, agradecemos aos colaboradores, 
organizadores e bolsistas que sempre tiveram uma 
contribuição a oferecer para a qualificação das leituras 
sobre esse evento em Curitiba, Porto Alegre e no 
Brasil. Agradecemos aos leitores, sem os quais os 
textos não teriam significado... 

As reflexões sobre a relação megaevento e cidade no 
Brasil não terminam por aqui, elas se desdobram 
ainda tendo em vista as Olimpíadas de 2016 no Rio 
de Janeiro. Esperamos que as informações, dados e 
análises apresentadas ao longo desses 3 anos no 
Boletim Copa em Discussão possam servir de 
parâmetro e de registro daquilo que vivenciamos 
nesse período e que incentivem novas buscas pela 
compreensão qualificada dos processos que se 
desenvolvem em nossas cidades e permitam 
descortinar o jogo de forças entre os agentes 
envolvidos. 

Obrigada pelas contribuições e pela leitura! 

 

Olga Firkowski!  
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Copa do Mundo em Porto Alegre: o megaevento em três tempos 

Paulo Roberto Rodrigues Soares  
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Observatório das Metrópoles - Núcleo Porto Alegre 

E agora José, João, Maria, Sebastiana? A Copa 
acabou. O Brasil não ganhou. E o que foi que restou? 
Que lições e legados guardaremos da Copa do Mundo 
no Brasil após a sua realização? As manifestações 
pré-Copa e que não se repetiram durante os jogos 
retornarão? (Evidentemente que o aparato repressivo 
preventivo instalado ajudou. Mas não foi só isso. 
Retornaremos ao tema mais adiante). Ainda estamos 
no "calor dos acontecimentos" ou já viramos a 
página?  

Com a finalização da Copa do Mundo de 2014 (a 
"Copa das Copas"?) incluindo aqui o drama nacional 
da "tragédia" do Mineirão no dia 8 de julho, 
pretendemos neste texto realizar um pequeno 
balanço do antes, do durante e do depois (ainda 
imediato) da Copa. Não no Brasil, mas na cidade de 
Porto Alegre, atentando mais para o contexto urbano 
e social da cidade. Esta leitura do megaevento em 
três tempos não é definitiva, mas representa uma 
primeira reflexão dos acontecimentos do (mega)
evento Copa do Mundo na cidade de Porto Alegre, o 
qual, sem dúvidas, deixa marcas importantes na 
política do espaço e no espaço da política na cidade.  

 

Os megaeventos e o espaço da cidade  

Em seu livro "A Natureza do Espaço" (1996), 
especialmente no capítulo 6 ("O tempo (os eventos) 
e o espaço") o geógrafo Milton Santos trata dos 
eventos e de sua relação com espaço social, o espaço 
geográfico. Desta análise dos eventos e sua 
importância para a produção do espaço retiramos 
algumas lições para entender o alcance e o 
significado mais amplo dos megaeventos, 
especialmente os esportivos, que foram e são objeto 
de nossa análise ao longo destes últimos anos.  

Aponta Milton Santos (1996) que "um evento é o 
resultado de um feixe de vetores, conduzido por um 
processo, levando uma nova função ao meio 
preexistente. Mas o evento só é identificável quando 
ele é percebido, isto é, quando se perfaz e se 
completa" (p. 61). Também salienta que um evento 
não pode ser realizado sem a materialidade, sem as 
formas espaciais que lhe dão suporte e que muitas 
vezes são impactadas e modificadas pelo próprio 
evento. Nas palavras de Santos, 

 

"a cada evento, a forma se recria. Assim, a forma-
conteúdo não pode ser considerada, apenas, como 
forma, nem, apenas, como conteúdo. Ela significa 
que o  evento, para se  realizar, encaixa-se  na forma 

disponível mais adequada a que se realizem as 
funções de que é portador. Por outro lado, desde o 
momento em que o evento se dá, a forma, o objeto 
que o acolhe ganha uma outra significação, provinda 
desse encontro. Em termos de significação e de 
realidade, um não pode ser entendido sem o outro, e, 
de fato, um não existe sem o outro. Não há como vê-
los separadamente" (p. 66).  

 

E mais adiante completa: "os eventos mudam as 
coisas, transformam os objetos, dando-lhes, ali 
mesmo onde estão, novas características" (p. 95).  

Milton Santos ainda categoriza os eventos em termos 
de escala temporal (duração) e espacial (alcance). 
Com relação à escala temporal considera que o 
evento tem "uma duração natural" (o tempo do 
evento em si, quando ele está se desenrolando) e 
uma "duração organizacional" (a duração das suas 
consequências, das suas regulações). Neste sentido, 
os eventos podem ser prolongados, durando "além 
de seu ímpeto próprio, mediante um princípio de 
ordem" (p. 97). Completando:  

 

"Os eventos não se dão isoladamente, mas em 
conjuntos sistêmicos - verdadeiras "situações" – que 
são cada vez mais objeto de organização: na sua 
instalação, no seu funcionamento e no respectivo 
controle e regulação. Dessa organização vão 
depender, ao mesmo tempo, a duração e a amplitude 
do evento. Do nível da organização depende a escala 
de sua regulação e a incidência sobre a área de 
ocorrência do evento" (p. 97).  

 

Aqui estamos nos aproximando da noção de 
"megaevento" (esportivo) e de seus impactos 
políticos, econômicos e sociais, bem como espaciais e 
territoriais. A materialidade é imprescindível para o 
megaevento: os estádios, as arenas, as estruturas 
temporárias, as infraestruturas. Caso ela não exista, 
deve ser produzida. Os megaeventos esportivos (e 
nos referimos aqui à Copa do Mundo de 2014) são 
um evento em três tempos: o antes, o durante e o 
depois. À duração natural da Copa (os 32 dias do 
megaevento entre 12 de junho e 13 de julho de 
2014) temos também que adir a sua duração 
organizacional, a qual se divide em dois tempos: o 
antes, a preparação, as obras, as mudanças legais, e 
o depois, o legado material e imaterial que fica para 
a cidade e o país que a acolheram.  

Por fim, Milton Santos refere-se que a escala espacial 
se  aplica  aos  eventos  segundo  duas acepções:  "a 
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primeira é a escala da "origem" das variáveis 
envolvidas na produção do evento; a segunda é a 
escala do seu impacto, de sua realização" (p.99).  

Aos megaeventos esportivos também é possível 
aplicarmos estas duas escalas. A escala de origem é 
aquela onde se situam as corporações que detêm o 
poder de organização dos megaeventos esportivos, 
bem como da rede de corporações que são parceiras 
(patrocinadoras, fornecedoras) das organizadoras. 
Insere-se ainda nesta escala (global) o Estado 
nacional, o qual firma compromissos com a acolhida 
e a organização do megaevento em seu território. Já 
a "escala de impacto" é a escala local, a escala das 
cidades-sede, assim como a escala dos impactos 
sociais e territoriais mais perversos que recaem sobre 
as populações (as remoções, a higienização das 
cidades, por exemplo). Outros impactos também são 
visíveis: transformações na paisagem urbana, 
intensificação de atividades econômicas. Todos com 
sérias consequências políticas e sociais para nossas 
cidades.  

Tentaremos agora, de forma breve, analisar os 
impactos da Copa do Mundo de 2014 em Porto 
Alegre, à luz deste esquema de análise proposto por 
Milton Santos.  

 

A Copa do Mundo em Porto Alegre em três 
tempos  

Antes da Copa os preparativos: a definição do 
estádio, o planejamento das obras, o "caderno de 
encargos", os compromissos da cidade com a 
organização do evento. Mas também outras 
mudanças: leis de "incentivo" à atividade econômica, 
flexibilização das licitações e das construções. 
Transformações nos espaços públ i cos, 
reordenamento das posturas na cidade. Remoções de 
famílias.  

Foi um momento também de intensas disputas e 
embates. O poder público local disposto a realizar 
todas as obras e a permitir que o capital construtor e 
comercial tivesse todas as condições para atuar na 
cidade ao longo deste processo. Porto Alegre definiu 
a construção de dois estádios "padrão FIFA": o Beira-
rio, que foi totalmente remodelado para ser a sede 
dos cinco jogos programados para a cidade, e a 
Arena, construída com os mesmos incentivos fiscais e 
através de um sistema de financiamento muito 
semelhante ao do estádio da Copa. Tanto um como 
outro contaram com benesses estatais para sua 
efetivação. Ambos geraram investimentos 
imobiliários no seu entorno e adjacências. Ambos 
adotaram um novo modelo de gestão das "arenas 
multiuso" e estão praticando políticas de ocupação 
semelhantes (mais isso é assunto para o "depois").  

As obras de mobilidade urbana e do aeroporto 
geraram fortes impactos nas comunidades 
tradicionais adjacentes. Territórios de vivência de 
décadas foram desagregados em nome das obras da 
Copa. Nem todas as remoções programadas foram 
realizadas. A organização   e   a resistência deu 
fôlego a algumas  comunidades,  ou  a  parcelas   das  

comunidades que conquistaram ainda que 
precariamente ou talvez temporariamente, o direito à 
permanência ou de não remoção para locais 
distantes. Estas conquistas não se deram de maneira 
tranquila, foram intensos embates, tentativas de 
cooptação de lideranças, propostas tentadoras que 
dividiam a resistência. Ao final, apenas um terço das 
obras prometidas e programadas foram concluídas. A 
maioria ficou para o "depois", o terceiro tempo da 
Copa do Mundo em Porto Alegre.  

Tentou-se neste período estabelecer-se uma nova 
relação entre a cidadania e a cidade, especialmente 
no uso e apropriação dos espaços públicos. Os anos 
anteriores à Copa foram de tentativa de 
disciplinarização do uso dos espaços: retirada do 
comércio de rua, das populações de rua, um novo 
regulamento (restritivo, repressivo) da vida noturna 
na cidade, especialmente no seu bairro "bohemio" 
mais popular: a Cidade Baixa. Bares foram fechados 
em nome dos regulamentos de segurança, a 
permanência nos espaços públicos foi reprimida, 
cerceada em nome da tranquilidade dos moradores. 
Chamava a atenção a "seletividade" dos lugares de 
controle, especialmente os de concentração da 
juventude com propostas alternativas de uso do 
espaço público.  

O primeiro semestre de 2013, especialmente os 
meses de junho e julho foram de intensas 
mobilizações de rua, milhares de pessoas nas 
manifestações. A mobilidade urbana e o 
questionamento dos gastos e dos impactos sociais 
das obras da Copa estavam na primeira fila das 
palavras de ordem. Destapou-se uma fratura entre o 
poder público, a sociedade civil organizada e os 
movimentos sociais. Os canais formais atuais de 
"representação" da população foram seriamente 
questionados, seja por cooptados, seja por 
inoperantes frente à diversidade de demandas. Mas 
também ficou claro o alinhamento do poder público 
local com o poder econômico: o capital construtor 
especialmente, liberado para construir onde e como 
quisesse. Isto afetou até mesmo à setores da classe 
media da cidade, que sentiram também os efeitos da 
Copa do Mundo e se organizaram para "resistir".  

O ano de 2014 contemplou algumas importantes 
manifestações, porém à medida que se aproximava o 
megaevento as mobilizações foram perdendo força, 
congregando menos pessoas.  

Chegamos então ao segundo tempo. Dos jogos, o 
"durante" a Copa.  

Cabe salientar aqui que o megaevento inclui 
diferentes temporalidades. O tempo longo da 
preparação e o tempo curto e imediato dos jogos. E 
durante este último o megaevento subverte e ocupa 
os outros tempos: o de trabalho, o de consumo, o de 
lazer, o de informação. O "bombardeio midiático", a 
sucessão de feriados e as interrupções na 
temporalidade rotineira alteram nossa percepção do 
tempo. As horas equivalem dias. Os dias equivalem 
semanas. O tempo da cidade também se alterou: 
aulas suspensas, repartições fechadas, alteração de 
trânsito e horários de  trabalho. Para muitos o melhor 
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foi parar. Ficar em casa ou aderir à onda dos jogos. A 
cidade mudou. Turistas torcedores de diferentes 
nacionalidades transitaram por ela. Diferentes línguas 
e culturas se encontrando nos espaços dos jogos: 
estádio, fan fest e no "caminho do gol". Nas noites 
que seguiam aos jogos a ocupação das ruas do bairro 
Cidade Baixa. Estranhamente (ou não) aquele que a 
Prefeitura queria controlar. Os mecanismos de 
controle ao comércio de rua também foram 
relaxados. Aos estrangeiros foi permitido permanecer 
e ocupar as ruas até o amanhecer. Foi permitido 
comprar cerveja barata também. Do outro lado da 
cidade, junto ao centro na zona portuária o ensaio da 
gentrificação: o "projeto" Cais Embarcadero reuniu 
vips em uma outra forma de "celebrar" a Copa do 
Mundo. Pequena mostra do projeto futuro de 
"revitalização" da orla portuária da cidade. Algumas 
manifestações foram realizadas, mas com poucos 
participantes e a medida que a Copa avançada estas 
iam arrefecendo.  

Porém, o sonho acabou. Os quinze dias de Copa do 
Mundo em Porto Alegre se passaram. A "invasão 
argentina" (50 mil? 80 mil?) aconteceu, mas a cidade 
"sobreviveu": os "barra bravas", retidos na fronteira, 
não saquearam a cidade. E os comerciantes apesar 
de comemorarem não viram a tão esperada chuva de 
dólares e euros a cair do céu. Diga-se de passagem, 
que o clima não ajudou muito. O inverno gaúcho  se 
apresen tou  e  também par t i c i pou  da 
festa,especialmente nos dias de jogos da Seleção 
Brasileira (o que afetou a frequência à fan fest).  

Agora estamos no terceiro tempo, no depois.  

Estamos fazendo as contas, avaliando, discutindo os 
"legados" da Copa do Mundo em Porto Alegre. A 
metrópole retomou a sua rotina, sem alemães, 
holandeses, australianos, franceses, coreanos, 
nigerianos, argelinos ou argentinos. Com muitas 
obras inacabadas a serem retomadas e concluídas 
(talvez fiquem para o próximo período eleitoral). 
Nem bem a Copa acabou e a Cidade Baixa foi alvo de 
nova ação "regulamentadora": bares e casas 
noturnas novamente fechados. Repressão nos 
espaços públicos. As lutas urbanas retornaram com 
uma grande ocupação em área de especulação 
imobiliária na zona sul da cidade. Nos estádios a 
elitização da torcida e uma nova maneira de torcer 
"educadamente" sentado. Embora fora deles as 
torcidas continuem se enfrentando violentamente. 
Semana passada a Prefeitura anunciou que se 
iniciariam os reparos nas rachaduras nos viadutos e 
corredores de ônibus inaugurados dias antes do 
mundial. Estas podem ser consertadas. As 
rachaduras no tecido social da cidade demandarão 
mais tempo.  
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O setor terciário em Porto Alegre: como foi 
receber a Copa do Mundo de 2014 

Mariana Aita Dadda 
Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia (UFRGS) 

Pesquisadora voluntária do Observatório das Metrópoles - Núcleo Porto Alegre 

Na dissertação “A Terceira Modernidade Urbana e o 
setor terciário: como Porto Alegre (RS/ Brasil) está 
se preparando para receber a Copa do Mundo de 
2014″, defendida em maio de 2014, apresentamos 
um levantamento a respeito do que os agentes 
pertencentes ao setor terciário da cidade de Porto 
Alegre esperavam em relação à Copa do Mundo. Foi a 
apresentação parcial de um trabalho que começou a 
ser desenvolvido em 2011, enquanto fui bolsista do 
Observatório das Metrópoles. Até então, tinha-se 
apenas as expectativas desses profissionais. O real 
impacto do megaevento na cidade só foi possível um 
tempo após seu encerramento.  

Durante todo o período em que fui bolsista do 
Observatório das Metrópoles e mestranda do 
Programa de Pós Graduação em Geografia UFRGS, 
constatou-se o otimismo dos profissionais em relação 
ao  megaevento,  mas se  esperava muito mais que a 

Copa do Mundo servisse como vitrine para Porto 
Alegre do que gerasse lucros  imediatos. Pelo fato da 
capital gaúcha não se configurar como uma das 
principais cidades turísticas do Brasil e sediar apenas 
cinco jogos das fases iniciais da Copa, não se 
esperava uma significativa vinda de turistas, a ponto 
de gerar um grande impacto na economia da capital 
gaúcha. Conforme entrevistas ao longo da 
dissertação, observou-se que as expectativas 
giravam em torno da boa impressão que Porto Alegre 
pudesse causar e assim, multiplicar visitas futuras.  

Mas já durante a realização do evento, podemos 
observar a "invasão" dos argentinos na cidade. A 
presença destes estrangeiros já era esperada, mas 
seu número chamou atenção: conforme dados da 
Brigada Militar, entre 90 e 100 mil argentinos 
estiveram na capital gaúcha1. Além dos argentinos, 
estiveram  em  Porto  Alegre  holandeses,  uruguaios, 
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alemães, argelinos, franceses, além de brasileiros de 
outros estados. Conforme estimativas da Secretaria 
do Turismo do Rio Grande do Sul estiveram no 
estado 350 mil turistas (eram esperados 200 
mil),sendo 160 mil estrangeiros.  

De acordo com o Sindicato de Hotéis Restaurantes 
Bares e Similares (SindPoa), a ocupação dos hotéis 
da cidade chegou a 95%, e o registro de aumento 
das diárias chegou em alguns casos, a 70%. Nas 
pesquisas realizadas pela dissertação, 83% dos 
entrevistados envolvidos com a rede hoteleira já 
manifestavam a intenção de aumentar os valores das 
diárias no período do evento esportivo e com 
bastante antecedência (cerca de oito meses), alguns 
já tinham reservas para o período2. Setenta por 
cento também foi o percentual médio de ocupação 
dos hotéis, o que ficou aquém das estimativas de 
90% do Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre 
(SHPOA). Conforme palavras do seu presidente, 
Carlos Henrique Schmidt, isto se deveu ao fato dos 
turistas não permanecerem na cidade no intervalo 
entre os jogos3.  

Os argentinos foram os que menos gastaram por dia 
em Porto Alegre, mas outros estrangeiros, como os 
holandeses, elevaram a média de gastos diários, 
chegando a R$ 3 mil. Muitos profissionais envolvidos 
com bares, pubs e restaurantes surpreenderam-se 
positivamente com o potencial de gasto dos turistas 
europeus: “o consumo de bebidas alcoólicas e 
porções de aperitivos que normalmente são pedidas 
por grupos de três pessoas, eram solicitadas 
individualmente”, mencionou o proprietário de um 
bar do bairro Cidade Baixa. 

Conforme o SindPoa4 também, este saldo positivo 
nos setores gastronômico e hoteleiro foi bem 
pontual. Apenas os bairros onde historicamente 
existe uma referência nestes setores (Cidade Baixa e 
Moinhos de Vento) tiveram ganhos significativos, 
aumentando seus lucros, em algumas situações, em 
até 50% do normal para o período. Em outros pontos 
da capital gaúcha, os lucros aumentaram no máximo 
30%. Há relatos de estabelecimentos exteriores a 
estes bairros que fizeram investimentos 
infraestruturais e proporcionaram cursos de línguas a 
seus funcionários que acabaram tendo seu 
movimento normal reduzido no período da Copa do 
Mundo, tendo prejuízos.  

Em compensação, outras categorias do setor terciário 
não viram a realização da Copa do Mundo como um 
ponto positivo. Em dezembro de 2013, o Sindlojas 
Porto Alegre fez uma estimativa de que as vendas no 
comércio da capital gaúcha iriam aumentar 15% no 
período da Copa. Mas os dados da Confederação 
Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) indicam que 
as vendas caíram 2,06% em junho do presente ano, 
em relação ao ano de 2013. Para o presidente da 
instituição, Roque Pellizaro Júnior, esta queda se dá 
pelo fechamento de lojas e dispensa de funcionários 
em horários dos jogos, o que adiava ou cancelava 
compras usuais. A entrevista aponta que o mês de 
julho  teria  dados ainda piores, mas ainda não foram 

totalmente encerrados5. Na mesma reportagem, 
dados de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas 
com empresários ligados ao comércio e serviços, 
demonstram que os mesmos consideraram que a 
Copa  do  Mundo  atrapalhou  mais  do que ajudou na 
economia: “O evento esportivo contribuiu para 
enfraquecer a demanda e espalhou a percepção de 
um mês ruim”, segundo o relatório da Fundação6.  

Porto Alegre teve diretamente, 16 dias de Copa do 
Mundo (do dia 15 a 30 de julho, período em que 
sediou jogos), o que influenciou os números do setor 
hoteleiro. Mesmo que tenha havido significativo 
aumento de preços das diárias, a expectativa era de 
uma maior ocupação. Já para o setor de comércio, o 
fato da cidade ter sido sede apenas da fase de 
grupos e oitavas de final não causou influências, pois 
os funcionários continuavam sendo dispensados a 
cada jogo da seleção brasileira. Outro dia crítico para 
o comércio da cidade foi o da realização do jogo 
Argentina x Nigéria, numa quarta-feira, onde vários 
estabelecimentos não abriram por medida de 
segurança e mudanças no trânsito.  

Ainda é cedo para se fazer uma avaliação se os 
números foram realmente o que se esperava frente 
às expectativas do setor terciário. O que temos ainda 
são relatos e pesquisas muito imediatas e pontuais, 
já que o megaevento encerrou-se há pouco mais de 
um mês. O fato de a cidade ter recebido os turistas 
em geral de forma gentil e educada, sem 
acontecimentos negativos significativos (como brigas 
e assaltos) e com elogiada organização, serve de boa 
referência para eventos futuros e como referência 
para novos turistas.  

De maneira geral, apesar de algumas evidências de 
números negativos, todas as reportagens e 
entrevistas realizadas até agora apontam para um 
sentimento de “valeu a pena”, pela mudança de 
rotina e atmosfera festiva que se espalhou pela 
cidade, que também serviram de experiência de 
sucesso como sede de um grande evento 
internacional.  

 

Notas: 
1 Dados divulgados pelo site www.g1.com em 26 de 
junho de 2014.  

2 DADDA, Mariana Aita. “A Terceira Modernidade 
Urbana e o setor terciário: como Porto Alegre (RS/ 
Brasil) está se preparando para receber a Copa do 
Mundo de 2014″, defendido em 28 de maio de 2014.  

3
 Em entrevista ao Jornal Zero Hora, de 11 de julho 

de 2014.  

4
 Dados publicados em reportagem do Jornal Diário 

de Canoas, em 14 de julho de 2014.  

5 Entrevista divulgada no Jornal Correio do Povo, em 
1º de Agosto de 2014.  

6 Pesquisa divulgada em 31 de julho de 2014.  
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Apontamentos e relato sobre as partidas do 
Mundial 2014 em Porto Alegre 

próxima página). De fato, um grande evento. Nos 
torcedores estrangeiros, dos países envolvidos nos 
duelos, era notável a alegria e a expectativa. No 
público local, arrisco dizer, nem todos eram 
torcedores habituais, muitos talvez acessando um 
estádio de futebol pela primeira vez.  

A apropriação do espaço pelos estrangeiros me 
pareceu mais “natural”, mais habituada em atuar 
naquelas circunstâncias, entoando cânticos, atentos 
aos movimentos do jogo. Parte-se do princípio de 
que esse “turista” é elementarmente um aficionado 
pelo futebol. Em contraposição ao argumento do 
“Mundo Civilizado do Futebol Estrangeiro” apregoado 
por parcela dos comunicadores e do senso comum, 
grande parte dos torcedores alemães, holandeses e 
australianos assistiu aos jogos em pé (ver imagem na 
próxima página). No caso do público local, sem 
dúvida é salutar a presença de um público não 
habitual nos Estádios, mas o mundial tem o caráter 
de evento (e ainda é um jogo de futebol) e por mais 
que algumas experiências tenham sido interessantes 
e realmente agradáveis, não podemos tomar como 
exemplo para a organização do nosso futebol local a 
Copa do Mundo.  

Para um torcedor habitual, por mais fanático que 
possa ser, arcar com os custos de R$ 600,00 ao mês 
para estar presente em três ou quatro partidas é algo 
quase, para não dizer totalmente, fora da realidade 
dos nossos clubes. Podem ser feitos estudos de 
mercado ou de poder aquisitivo dos torcedores, mas 
historicamente é um esporte ligado às parcelas mais 
populares. Além disso, o futebol não se presta 
totalmente à “espetacularização”, em uma série de 
revezes e repetidos placares de 0x0 o jogo perde em 
atratividade, sendo difícil passar a competir com 
cinema ou o shopping. Ainda estão sendo assimiladas  

César Berzagui 
Bolsista BIC/UFRGS do Projeto Metropolização e Megaeventos 

Registro do deslocamento ao Estádio 
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A Copa do Mundo no Brasil teve suas partidas 
disputadas no intervalo de um pouco mais de um 
mês – 12 de Junho à 13 de Julho. Na cidade de Porto 
Alegre, os jogos ocorreram entre 15 e 30 de Junho 
embora a Fan Fest tenha se mantido durante todo o 
período do mundial. Foram quinze dias diferentes 
para a Capital Gaúcha. Diferentes na acepção mais 
ampla da palavra, não somente no que diz respeito 
ao “ânimo” da Cidade com os visitantes, com a 
ocupação intensiva dos bairros tradicionalmente 
boêmios, ou negativamente, com os registros de 
contenção policial das manifestações (pequenas, é 
verdade) contrárias ao Evento e a confirmação do 
que em algum momento nós chamamos de “legado 
negativo”. Diferentes porque nesse curto intervalo de 
tempo, a realização do mundial pode ter deixado 
marcas profundas no que se entende por torcer, ou 
no que se entende por torcedor.  

Das cinco partidas disputadas no Estádio Beira-Rio, 
acompanhei in loco três (Austrália VS Holanda, 
Argentina VS Nigéria e Alemanha VS Argélia). Fiz o 
caminho a pé (o chamado "Caminho do Gol"), 
observando o deslocamento dos que iam ao jogo e de 
quem, de uma forma ou outra, queria acompanhar o 
evento: curiosos, torcedores sem ingressos, 
vendedores ambulantes.  

Registro do deslocamento ao Estádio 

O caminho ao Beira-Rio estava dividido em áreas de 
controle, e era visível, a medida que se restringia o 
acesso, a mudança no perfil do público e nos 
quiosques ao longo da caminhada. De opções mais 
acessíveis economicamente, como a cerveja de 
marcas mais baratas e os típicos “churrasquinhos”, 
se caminhava em direção ao "padrão FIFA" das 
cervejas dos patrocinadores e dos “food trucks” 
servindo   café    expresso    e  sushi (ver imagens na  
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Registros de diferentes estruturas de serviços 
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Torcedores estrangeiros assistindo aos jogos em pé  

as experiências com a Copa, mas despontam principalmente essas discussões relacionadas à ocupação dos 
estádios.  
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Fan Fest para que(m)? 

comportamentos de um espaço público não faz dele 
um espaço privado? Um questionamento que pode 
parecer simples, porém se torna complexo frente às 
tentativas de mantê-lo ilusoriamente aberto e livre 
para o convívio de todos. O espaço da “Fan Fest” 
expressou o ápice dessa condição, pois ele cercou e 
controlou todos os que neste espaço adentraram e 
ideologicamente apontou isso como positivo.  

Além dessa perspectiva objetiva que é o controle 
físico desse lugar em específico, se multiplicam as 
possibilidades de controle sobre todos os espaços 
públicos da cidade e por isso se faz urgente a 
reflexão. Um dos caminhos para provocar a 
problematização do sentido que o público está tendo 
nas grandes cidades brasileiras está na experiência 
da Copa do Mundo e da “Fan Fest” e nos níveis de 
interferência nas cidades. Assim, o “desafio é, 
portanto, o de retomar o espaço público como lugar 
de uma participação ativa, normatizada e refundá-lo 
como um espaço da política” (GOMES, 2010, p. 161). 

Enquanto a “Fan Fest” se apresenta como a maior 
incoerência do que se entende por um espaço 
público, diversas tentativas de mudanças judiciais se 
formalizaram com projetos. Neles surgiram termos 
como “terrorismo” para quem atentar "contra o 
Estado", com previsão de pena de até 30 anos e uma 
proposta de lei (PL508/2013) que continua em 
debate que criminaliza os movimentos sociais, 
prevendo prisões de até doze anos. Essas medidas, 
somadas ao investimento em aparato policial e de 
inteligência que foi despendido durante a Copa do 
Mundo, estendem a contradição entre as liberdades 
democráticas e os espaços públicos de toda a cidade 
durante a ocorrência do evento.   

Rosiele Melgarejo da Silva 
Doutoranda em Geografia (UFRGS) 

Observatório das Metrópoles - Núcleo Porto Alegre 

A Fan Fest em Porto Alegre 
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 A “Fan Fest” é um lugar designado pela organização 

da Copa do Mundo em todas as cidades-sede, em 
que as pessoas podem acompanhar os jogos através 
de um grande telão de 80 metros quadrados. Assim a 
programação do megaevento prevê a utilização de 
um espaço público para a transmissão dos jogos e 
atrações culturais. No caso da cidade de Porto Alegre 
o espaço escolhido foi o Anfiteatro Por do Sol, 
localizado próximo na orla do Guaíba, na região 
central.  

Durante os 32 dias da Copa do Mundo, a “Fan Fest” 
em Porto Alegre transmitiu 64 partidas e contou com 
a apresentação de 70 atrações culturais. Além do 
telão, esse espaço contou com praça de alimentação, 
banheiros químicos, segurança, cercamento da área 
e catracas para entrada e saída do público. Ao final 
do megaevento, a organização publicou que, ao todo, 
437 mil torcedores passaram pelo Anfiteatro Por do 
Sol nos 25 dias de jogos.  

A Copa do Mundo deixou diversos saldos para as 
cidades que sediaram seus jogos. Um deles e que 
necessita de um debate mais profundo foram as 
estratégias de controle aplicadas com objetivos 
mercadológicos e ideológicos nos espaços públicos. O 
ápice dessa situação é a própria “Fan Fest”, pois ela 
cerca um espaço público e mantém o controle total 
do que acontece e do que é consumido neste 
perímetro.  

Essa realidade faz com que seja repensado o conceito 
de espaço público que está sendo aplicado nas 
capitais brasileiras que vivenciaram esse momento. 
Se o público for entendido simultaneamente condição 
e meio do exercício da vida política de quem estiver 
interessado que assim seja, encontraremos 
incoerências na realidade dos espaços públicos 
durante e após a Copa do Mundo. Esse processo não 
é próprio desse momento histórico restrito que é o 
megaevento que está em debate, porém é nesse 
mesmo instante que ocorre um grande avanço nas 
políticas de restrições e privatizações.  

Além disso, essas transformações se dão também em 
um campo subtendido das relações na cidade. Pois o 
espaço público mesmo sofrendo mudanças que 
alteram o que está sendo considerado como público, 
ele não torna a se chamar privado. Essas 
transformações ficam veladas por trás de um termo 
que na teoria continua tendo o mesmo significado, 
porém na prática está cada vez mais distante dessa 
identidade. E é nesse ponto em que se encontra a 
grande incoerência dos espaços públicos na 
atualidade.  

O cercamento,  com  controle total do consumo e dos 
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Diferente do que se pensava, a zona de exclusão da FIFA em Curitiba, oficialmente definida em janeiro de 
2014, ocupou uma área de aproximadamente 1500 m2 e não abrangeu toda a área do raio de 2Km no 
entorno da Arena da Baixada (figura 01), previamente estipulada pela FIFA. Mesmo assim, parte da população 
julgou exagerada e superestimada a área em questão. Segundo site oficial da Copa do Mundo 20141 em 
Curitiba (2014), especialmente dedicado a informar sobre o mundial na cidade, a zona de restrição limitada 
pelas Ruas Bento Viana, Av. Silva Jardim, Desembargador Westphalen e Chile/Av. Água Verde, foi definida 
pela FIFA e pela Polícia Militar segundo critérios de segurança.  

Enfim, o espaço “Fan Fest” foi um laboratório de tudo 
aquilo que não caracteriza um espaço público nesses 
termos tratados, pois no caso de Porto Alegre, o que 
pode se estender para os outros casos das cidades-
sedes, se resumiram a consumo de espaço em última 
instância. E num contexto de perda de direitos, se 
torna quase impossível debater as estratégias 
possíveis de rumar para a conquista de um “direito à 
cidade” (LEFEBVRE, 2001), um direito que aponta 
para a liberdade, a participação e a apropriação 
ampla e irrestrita para todos. Quase, porém não 
impossível.  

Referências bibliográficas 
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Considerações sobre a área de acesso restrito de Curitiba 

Elena Justen Brandenburg 
Curso de Arquitetura e Urbanismo/UFPR 

 
Fabiana Wutrich 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFPR 

Copa em Análise: Curitiba 

Figura 01 – Localização da Área de Acesso Restrito  

Fonte: LaDiMe/UFPR e Copa 2014 



Segundo o contrato firmado entre a FIFA e a cidade 
sede de Curitiba, Zona de Exclusão é 

 

 
[...] qualquer área especificada pela FIFA que circunda 
e/ou é adjacente a um Perímetro Externo do Estádio 
em que são proibidas certas atividades comerciais das 
entidades (além das atividades realizadas pelas 
Coligadas Comerciais, emissoras de Rádio e Televisão, 
Licenciadas e outras atividades aprovadas pela FIFA) 
em dias de partida (PEREZ, 2007).  

 

 

Apesar de no contrato constar o nome ‘Zona de 
Exclusão’ e na Lei Geral da Copa, n° 12.663/ 2012 tal 
área aparece como ‘Área de Restrição Comercial’, em 
Curitiba adota-se ‘Área de Acesso Restrito’ já que o 
uso comercial da área não foi regulamentado via 
decreto. Independente das denominações associadas 
aos perímetros no entorno dos estádios, cada um 
deles foi delimitado de acordo com interesses e 
condicionantes locais.  

As regras estabelecidas para os usos e para adentrar 
o perímetro de acesso restrito no entorno da Arena 
foram divulgadas, tanto pela imprensa local como 
também pela Prefeitura Municipal em parceria com a 
FIFA, por meio da criação do site citado 
anteriormente. Elas tratam de quem deve e quem 
pode se credenciar para acessar a área durante os 
dias de jogos, sobre a circulação no interior da área 
durante os dias (e às vésperas) das partidas e 
também sobre o funcionamento das atividades 
comerciais e publicitárias.  

Um dos objetivos das restrições comerciais, 
publicitárias e de acesso a pedestres e veículos foi 
promover a segurança dos torcedores e privilegiar os 
interesses dos patrocinadores oficiais2. Destaca-se 
como um dos objetivos selecionar aqueles que 
seriam credenciados para circular no interior do 
perímetro durante os quatro dias em que a cidade 
sediou as partidas da Copa, além dos torcedores e 
funcionários do evento: (i) moradores, de qualquer 
idade; (ii) prestadores de serviços ou trabalhadores 
vinculados aos endereços residenciais da área; (iii) 
lojistas/comerciantes com vínculo empregatício 
comprovado (COPA DO MUNDO 2014 EM CURITIBA, 
2014).  

Portanto, apenas pessoas credenciadas ou portadores 
de ingressos puderam circular livremente na região. 
Isto significou, em parte, a restrição do acesso aos 
trabalhadores informais (vendedores de bebida, de 
camisetas, de cachorro-quente e profissionais do 
sexo que frequentam a área), já que nos dias dos 
jogos entre Irã e Nigéria (12 de junho), Honduras e 
Equador (20 de junho) e Argélia e Rússia (26 de 
junho) encontramos vendedores ambulantes, 
catadores de material reciclável (latinhas) e 
cambistas no entorno direto3 da arena (Figura 02). 
Inclusive as autoras tiveram acesso à área restrita 
sem precisar do credenciamento, quatro horas antes 
do bloqueio realizado por policiais militares.  

Figura 2 - Presença de catadores no entorno da 
Arena no dia da partida entre Honduras e 
Equador 
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No entanto destaca-se que em São Paulo, Salvador e 
Fortaleza houve credenciamento de ambulantes, 
permitindo a circulação de trabalhadores informais na 
área de forma legal, o que não ocorreu em Curitiba. 
Como afirma WALTRICK (2011), um dos objetivos da 
zona de exclusão de Curitiba era justamente 
restringir o acesso dos ambulantes.  

Entende-se que em Curitiba foi dada especial atenção 
para a restrição de acesso aos pedestres e veículos, 
mas não para as atividades comerciais, já que 
diferente de outras cidades-sede (Brasília, Fortaleza, 
Natal, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo) 
não foi elaborado Decreto municipal que 
regulamentasse tal uso (formal e informal). Isso 
porque a Lei Geral da Copa atribuiu às cidades-sede 
a regulamentação da área de restrição comercial 
(BARROS e AFIUNE, 2014). Sendo assim, nos dias 
dos jogos o comércio formal funcionou de acordo 
com a vontade dos empreendedores. Alguns se 
consideraram prejudicados com a delimitação da área 
de acesso restrito, outros entenderam como positiva 
a concentração do público na área, dependendo da 
atividade comercial. Já o comércio informal não foi 
regulamentado.  

Diversas matérias veiculadas na imprensa4 
registraram as dificuldades, dúvidas e falta de 
informação de moradores e comerciantes quanto ao 
processo de credenciamento. Inclusive, um dos 
pontos levantados em entrevistas realizadas durante 
os dias que antecederam o início dos jogos na cidade 
foi a falta do contato direto da Prefeitura para 
explicar “quem” deveria se credenciar, “onde” 
realizar o credenciamento e “como” seria esse 
processo. No período entre 05 de maio e 25 de junho 
o credenciamento foi realizado pelo exército brasileiro 
na Praça Ouvidor Pardinho, das 8 às 21 horas, exceto 
nos dias de jogos (COPA DO MUNDO 2014 EM 
CURITIBA, 2014). 

A gestão do município de Curitiba não decretou 
feriado como foi feito, por exemplo, no Rio de Janeiro 
nos dias de realização das partidas na cidade, mas 
definiu  algumas  ações  para  proibir a circulação e o 
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estacionamento de veículos no interior do perímetro, 
medidas estas adotadas também pelas demais 
cidades-sede: (1) a partir da meia-noite do dia da 
partida até duas horas após a sua conclusão, ficou 
proibido o estacionamento de veículos no interior do 
perímetro. Os veículos que estivessem estacionados 
seriam guinchados; (2) seis horas antes das partidas 
foram instalados seis Pontos de Verificação Veicular 
(PVV) responsáveis por liberar a entrada e a saída 
apenas dos veículos credenciados; (3) duas horas 
depois disso, foi completamente proibida a circulação 
de veículos no interior do perímetro, inclusive os 
credenciados. Os veículos de moradores e 
trabalhadores da região também tiveram de ser 
credenciados. 

Fora as confusões experimentadas nos primeiros 
momentos de vigência das etapas 2 e 3, que 
refletiram em alguns pontos de congestionamento 
nas vias próximas, o plano de restrição de circulação 
de veículos no interior do perímetro funcionou. A 
etapa 1, de guincho dos veículos estacionados 
durante o período de restrição parece ter dado mais 
trabalho: somente no dia da primeira partida, foram 
guinchados 55 veículos5 até o início do jogo entre Irã 
e Nigéria.  

Quanto à circulação de transporte público coletivo, 
foram previstas novas rotas para aproximadamente 
30 linhas de ônibus, além da criação de 5 linhas 
específicas para os dias dos jogos (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CURITIBA, 2014). No entanto, 
destaca-se que não houve ampla divulgação dos 
desvios das rotas, presentes apenas no site da 
Prefeitura Municipal de forma descritiva. Nos pontos 
de ônibus no interior do perímetro foram colados 
cartazes notificando a desativação dos mesmos no 
período de vigência das restrições de acesso (seis 
horas antes e quatro horas depois das partidas). 

Em tempos de grandes mobilizações pelo país, a cada 
cruzamento de vias ao longo da zona de restrição (35 
no total) foram vistos de seis a oito policiais militares 
(PM), o que reuniu, apenas no perímetro, cerca de 
245 PMs de diversas cidades do Estado, conforme 
informação de uma das estudantes da PM do interior 
que veio para Curitiba para participar 
especificamente da segurança no mundial (Figura 3). 
No interior do perímetro, mais PMs localizados em 
todos os principais cruzamentos, em grupos de dois 
ou três. E, na quadra da Arena, a segurança foi ainda 
mais reforçada com a presença do Exército, Corpo de 
Bombeiros e SIATE para eventuais emergências 
médicas. No entanto, protestos registrados no centro 
da cidade durante o primeiro jogo levaram a um 
reforço no policiamento no perímetro e a definição, 
para os jogos seguintes, de um segundo anel de 
revista, também com alto número de policiais, 
localizado no cruzamento seguinte, no interior da 
área.  

Fora do perímetro, também foi observado grande 
número de PMs – e também alguns militares - em 
diversos cruzamentos da região central, o que causou 
surpresa para muitos, já que no cotidiano da cidade a 
segurança  pública  não  está  muito presente na vida 

Figura 3 - Segurança reforçada para os jogos da 
Copa: mais de 10 policias fazem o bloqueio do 
acesso no cruzamento da Av. Silva Jardim com 
Ângelo Sampaio, em conjunto com agentes de 
transito da SETRAN  
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dos curitibanos.  

A partir dos dados analisados (atividades, circulação 
de pedestres e veículos, segurança) relacionados ao 
perímetro definido entorno da Arena em Curitiba, 
pode-se entender tal área como Zona de Exclusão. 
Isso porque, sua delimitação não permite circulação 
de determinados grupos sociais associados ao 
trabalho informal, por não regulamentar 
cadastramento destes. Assim, restringe o acesso à 
área apenas aos torcedores, moradores e 
trabalhadores formais credenciados. É ponto passivo 
que, assim como nas demais cidades-sede, em 
Curitiba violou-se direitos constitucionais, 
relacionados às praticas trabalhistas e ao direito de ir 
e vir, além do direito à participação. No entanto, 
destaca-se que a gestão municipal foi omissa na 
regulamentação da lei Geral da Copa, o que 
restringiu ainda mais a possibilidade de participação 
dos comerciantes informais, situação que era 
permitido pela FIFA.  

 

Notas 
1 www.copa2014.curitiba.pr.gov.br  
2 Budweiser; Castrol; Continental; McDonald’s; 
Johnson&Johnson; Oi; Moy Park; Yingli Solar. 
3 Entorno direto é entendido como a área entre as ruas 
adjacentes ao estádio (Rua Getúlio Vargas, Brigadeiro 
Franco, Buenos Aires, Engenheiro Rebouças, Bento Viana e 
Cel. Dulcídio). 
4 Sobre o processo de cadastramento ver algumas das 
matérias veiculadas na internet:  

h t t p : / / w w w . g a z e t a d o p o v o . c o m . b r / c o p a 2 0 1 4 /
conteudo.phtml?id=1465407 

http://bandnewsfmcuritiba.com/2014/04/30/visitantes-
não-podem-circular-na-regiao-da-arena-da-baixada-nos-
dias-de-jogos-da-copa/ 

h t t p : / / w w w . g a z e t a d o p o v o . c o m . b r / c o p a 2 0 1 4 /
conteudo.phtml?id=1472500&tit=Credenciados-para-sair-
de-casa 
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http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/
n e w s / 8 0 2 6 5 3 / ?
notica=VIZINHOS+DA+ARENA+RECLAMAM+DOS+TRANST
ORNOS+QUE+OS+JOGOS+CAUSARAO 
5 Conforme informação obtida no site G1: http://
g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/06/mais-de-50-
carros-sao-guinchados-na-area-de-bloqueio-da-arena-da-
baixada.html  
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Assim como nas demais cidades-sedes, em Curitiba 
foi realizada a Fan Fest, evento oficial da FIFA desde 
2006 que possibilita aos torcedores assistirem aos 
jogos da Copa gratuitamente, em telões instalados 
num espaço público. No Rio de Janeiro o evento foi 
realizado na praia de Copacabana, em Recife no Cais 
da Alfândega, em Fortaleza na Praia de Iracema, em 
Porto Alegre no Anfiteatro Por do Sol, em Cuiabá no 
Parque das Exposições, em Salvador do Farol da 
Barra, para citar alguns exemplos. O diferencial da 
‘cidade modelo’ foi a realização da “Fan Fest mais 
segura do país” (CZELUSNIAK, 2014) num espaço 
gerenciado pelo setor privado. Inicialmente o local 
escolhido era o Parque Barigui, mas segundo a 
Prefeitura Municipal por questões ambientais, em 
março de 2014 foi decidido que o evento ocorreria na 
Pedreira Paulo Leminski, seguindo algumas 
restrições.  

A Pedreira fica ao lado da Ópera de Arame (Figura 
01, próxima página), um dos pontos turísticos mais 
visitados da cidade. Localizada no norte do município, 
situa-se numa antiga área de extração de pedras, 
requalificada para a realização de shows desde 1990. 
A Pedreira ficou fechada durante cinco anos (2008-
2013) em razão de uma ação civil pública movida em 
nome dos moradores locais, que reclamavam dos 
transtornos gerados pelos dias de shows, segundo a 
G1 Paraná (2014). O local voltou a funcionar em 
2013 quando foram cumpridas as exigências feitas 
pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) 
relacionadas às adequações estruturais, e firmado 
um  acordo   entre  a  associação   de  moradores  da 

região, em parceria com a Fundação Cultural de 
Curitiba (FCC) e o MP-PR. Entre as medidas 
estabelecidas estão (i) a realização de, no máximo, 
dois grandes eventos por mês, (ii) eventos realizados 
de segunda à quinta-feira poderão terminar no 
máximo até às 23 horas, os realizados na sexta-feira, 
sábados e véspera de feriados durarão até, no 
máximo, uma hora da manhã do dia seguinte e os 
realizados domingos e feriados até às 20h, (iii) não 
poderão ser realizados eventos em dias de clássicos 
ou decisões de futebol (PREFEITURA MUNICIPAL, 
2014). 

Desde 2012 a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de 
Arame, junto com o Parque Náutico do Iguaçu, são 
administrados pela empresa privada DC Set Eventos. 
As adequações estruturais relacionadas à 
acessibilidade, reforma dos sanitários, saídas de 
emergência, instalações elétricas etc. foram 
realizadas pela empresa concessionária, responsável 
pela gestão de tais equipamentos pelos próximos 25 
anos. Segundo o presidente da FCC, Marcos Cordiolli 
“[...] Todas as intervenções feitas pela empresa que 
hoje administra a Pedreira transformaram o espaço 
em um dos mais seguros do país” (PREFEITURA 
MUNICIPAL, 2014). A polêmica relacionada à 
privatização da gestão de espaços públicos, à falta de 
debate e transparência do processo e aos incentivos 
à cultura local não é foco da discussão deste texto, 
mas merece ser citada.  

A pedreira possui aproximadamente 48 mil metros 
quadrados reservados para a realização de eventos e 
tem  capacidade  para  receber  25  mil  pessoas.  No 
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entanto, de acordo com a Prefeitura Municipal, para garantir conforto e segurança ao público, e aos moradores 
do entorno a lotação máxima foi reduzida a 15 mil pessoas (COPA2014, 2014) em quatro dias do evento1, nos 
demais o limite foi de 2 mil pessoas. Segundo o coordenador da Fan Fest pela FCC Igor Cordeiro, a 
distribuição de pulseiras (Figura 02) antes da abertura dos portões do evento foi outra medida adotada pela 
FCC para evitar tumultos e assim, respeitar o acordo estabelecido com a associação de moradores e o MP-PR 
(METRO, 2014). Tal medida foi exclusiva da cidade-sede de Curitiba, segundo o Jornal O Metro (2014), 
elogiada pela FIFA, mas entre alguns dos participantes do evento a iniciativa não foi aprovada.  

Figura 01 – Localização da Pedreira Paulo Leminski  
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Figura 02 – Exemplos de pulseiras distribuídas na Fan Fest de Curitiba  
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Inicialmente eram distribuídas 3 pulseiras por pessoa (a serem utilizadas no mesmo dia) na Rua da Cidadania 
da Matriz (Praça Rui Barbosa) e Memorial de Curitiba (Largo da Ordem), o acesso ao evento pôde ser feito por 
linha de ônibus especial direta e gratuita disponibilizada pelo poder público. A partir do dia 17/05 as pulseiras 
foram distribuídas apenas no Centro de Criatividade do Parque São Lourenço, a aproximadamente 950 metros 
do evento. No dia 08 de julho, dia do inesquecível jogo entre Alemanha e Brasil (7x1), foram distribuídas duas 
pulseiras por pessoa, sendo que uma delas era colocada no pulso de um dos torcedores no momento da 
retirada. A partir do dia 28 de junho de 2014 foi distribuída apenas uma pulseira por pessoa, sob a justificativa 
do conforto e da segurança do público no local (BANDAB, 2014). 

No entanto, para muitos a distribuição de pulseiras foi entendida como desnecessária por dificultar o acesso à 
Fan Fest, que ficou restrita às pessoas que puderam ficar na fila durante um mínimo de três horas, nos dias 
mais lotados (Figura 03). Como aponta reportagem de Czelusniak (2014) no dia 04/07, por exemplo, as 
pessoas que chegaram 5h da manhã para pegar as pulseiras a partir das 9h, já encontravam uma longa fila, 
que  em alguns dias  chegou a completar um  quilômetro. No dia 08/07 torcedores acamparam no parque para 
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Figura 03 – Fila no Parque São Lourenço para pegar a pulseira de acesso à Fan Fest, 28 de junho  

garantir a pulseira. Sendo que, no dia 28/07, por exemplo, as pulseiras foram distribuídas (uma unidade por 
pessoa), mas o acesso estava livre no período da tarde, mesmo para aqueles que não as tinham. Em resumo, 
pelo menos neste dia, de nada adiantou ficar na fila. Portanto, não foram respeitadas regras pré-estabelecidas 
ou divulgado com amplitude novas informações relacionadas à quantidade de pulseiras distribuídas.  
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Os comerciantes locais também discordaram da 
forma como foi organizado o evento, e se 
manifestaram a esse respeito (Figura 04, próxima 
página), já que se sentiram prejudicados pela falta 
de circulação dos turistas na região, consumidores de 
alguns produtos específicos vendidos no comércio 
local. De acordo com Mazziotti (2014) para os 
comerciantes, parte das pulseiras deveria ter sido 
reservada aos moradores, trabalhadores locais e 
principalmente aos passageiros da Linha de Turismo, 
como um incentivo para irem até o local, já que o 
ônibus turístico teve desvio de rota e as principais 
vias de acesso foram bloqueadas por cerco policial. 
Da mesma maneira como foi feito com os primeiros 
300 torcedores que vieram de bicicleta, incentivando 
a mobilidade alternativa. A área de bloqueio foi 
delimitada por um cordão de policiais militares 
localizados no cruzamento das Ruas João Gava com a 
Eugênio Flor e Antônio Kraininski e Rua Nilo Peçanha 
com a Rua Antônio Kraininski. Em tal área circulavam 
apenas moradores, torcedores com pulseira, 
funcionários do comércio local (formado por sete 
empreendimentos) e pessoas envolvidas na 
organização do evento. Nos dias de jogos a 
circulação de veículos motorizados não autorizados 
ficou bloqueada uma hora antes da abertura dos 
portões (normalmente às 11h) até uma hora após 
seu fechamento (normalmente às 22h). O 
estacionamento  de veículos ficou proibido desde às 7 

horas da manhã dos dias de jogos. Segundo os 
comerciantes não houve diálogo nem flexibilidade da 
prefeitura. 

Segundo Czelusniak (2014) a segurança foi realizada 
por 400 policiais militares, segurança privada com 
apoio da Guarda Municipal e varredura antibomba. 
No total, foram formadas três barreiras: a primeira 
foi feita pelos policiais militares posicionados no 
limite da área de bloqueio, os quais verificavam a 
presença da pulseira; a segunda foi formada por 
seguranças do setor privado (empresa Impacto 
Securtity), os quais faziam a revista com detector de 
metais; a terceira barreira antes de entrar 
efetivamente no local do evento foram as catracas 
para controle do público pelo código de barras das 
pulseiras.  

No interior havia estandes dos patrocinadores 
(Brama, Johnson&Johnson, Itaú, Coca Cola, Hyundai, 
Sony, Oi), os quais faziam o entretenimento do 
público e distribuíam materiais infláveis, broches, 
adesivos etc. Um estande da cidade de Curitiba, 
promoveu pontos turísticos locais e o acesso livre à 
internet2, enquanto uma loja oficial vendia produtos 
da FIFA. Além disso, havia um ponto com viaturas 
policiais, espaço para atendimento médico 
emergencial, toaletes e área técnica para ajustes de 
som   e luz no centro da área. A   venda de 
alimentos3  e  bebidas  foi  realizada  em  barracas ou 
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Figura 04 – Manifestação de comerciantes locais quanto à área de bloqueio da Fan Fest em Curitiba  
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pelos ambulantes que circulavam em toda a área. 
Tais trabalhadores estavam uniformizados com a 
camiseta do evento e ganhavam aproximadamente 
8% do valor da venda das bebidas. Os torcedores se 
distribuíram em quatro áreas principais: do lado 
esquerdo ou direito do palco, onde eram colocadas 
mesas e cadeiras nos dias menos cheios; próximo ao 
lago, onde ficavam mesas, cadeiras e guarda-sóis 
fixos; e ao lado direito do palco, encostado na parede 
de pedra, onde se localizava a área VIP, de acesso 
restrito aos funcionários públicos e convidados 
especiais. 

Nesse contexto, pode-se dizer que as ocorrências 
registradas na Fan Fest de Curitiba não foram graves 
(relacionadas ao porte de drogas, brigas pontuais e 
furtos) se comparadas a algumas ocorrências nas 
demais cidades-sede. Em Salvador, por exemplo, no 
dia do jogo entre a Alemanha e o Brasil ocorreu uma 
briga generalizada simulada por determinado grupo 
que objetivava realizar assaltos mediante o tumulto 
(TEIXEIRA, 2014). Para afirmar que o evento em 
Curitiba foi o mais seguro das Fan Fests seria 
necessário ter acesso aos dados oficiais da secretaria 
de segurança pública de cada município sede, para 
levantamento preciso de todas as ocorrências, estudo 
que até o momento não foi finalizado pela autora 
deste artigo. No entanto, existem dados suficientes 
para ressaltar que a realização do evento em Curitiba 
não contou com a opinião ou consulta pública, o que 
evidencia a falta de atenção aos interesses locais 
quando ocorre a realização de grandes eventos 
internacionais de escala global, como a Copa do 
Mundo de Futebol 2014. 

 

Notas: 
1 De acordo com a Fundação Cultural de Curitiba 
(2014) os dias previstos para a lotação máxima da 
Pedreira eram 12 de junho, 23 de junho, 5 de julho e 
13 de julho. No entanto, como aponta reportagem de 
Czelusniak (2014), a programação foi alterada e no 
dia 04 de julho, dia do jogo entre Brasil e Colômbia, 
foram liberadas 15 mil entradas devido à alta 
demanda  da  população  interessada  em  assistir  os 

jogos. Para compensar no dia 05 de julho (dia do 
Show do Erasmo Carlos) foi liberada a entrada de 
apenas 2 mil pessoas. 

2 O acesso à internet não funcionou na maioria dos 
dias de jogos. 

3 Cheeseburger (R$ 10,00), Duplo Cheeseburger 
(R$13,00), Ruffles, Doritos ou amendoim (R$8,00), 
mini pizza (R$10,00), cerveja Brahma (R$6,00), 
água (R$4,00) e refrigerante (R$5,00). 
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Ao longo destes mais de dois anos a temática dos 
megaeventos esportivos e do espaço urbano, com 
olhares específicos para a realização da Copa do 
Mundo no Brasil e em especial na cidade de Curitiba, 
tomaram parte da minha formação acadêmica, onde 
vários aspectos foram analisados, tais como a opinião 
popular, atuação de empresas e ações do governo.  

Em 2012 escrevi meu primeiro artigo sobre a 
temática, intitulado “Curitiba 2014: Transformações 
espaciais decorrentes do megaevento esportivo Copa 
do Mundo FIFA” e naquela época, mesmo faltando 
somente dois anos para a Copa ocorrer no Brasil, 
pouca coisa havia avançado no país em termos de 
infraestruturas para recepção do mundial. Uma 
tabela de autoria própria e baseada em informações 
disponibilizadas pelo Portal Copa Transparência do 
Senado Federal trazia a relação de todas as obras 
previstas para a capital paranaense.  

Ao longo dos anos de 2011, 2012 e 2013, por meio 
de duas pesquisas de iniciação científica intituladas 
“Os megaeventos e a internacionalização das 
cidades: análise preliminar dos impactos previstos 
para a Copa de 2014 em Curitiba” e “Megaeventos e 
espaço: análise e acompanhamento das 
transformações metropolitanas decorrentes da 
realização da Copa do Mundo de 2014 em Curitiba 
(PR)", o foco foi analisar as empresas responsáveis 
pelas obras em Curitiba e nas demais sedes do país, 
a fim de detectar possíveis elos de 
internacionalização do espaço urbano. Hoje é possível 
afirmar que a internacionalização, ao que tudo indica, 
ficou restrita ao momento do torneio, bem como a 
possibilidade de recepção de grandes shows por 
parte do Clube Atlético Paranaense, com a Arena da 
Baixada (estádio Joaquim Américo Guimarães) agora 
reformada e nos padrões exigidos para receber tais 
eventos.  

Várias obras não se concretizaram em Curitiba, tais 
como o Corredor Metropolitano e a reforma de vias 
radiais da Região Metropolitana. Sendo assim, no ano  
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Copa do Mundo e espaço urbano: um relato da possibilidade de pesquisa 

Gleyton Robson da Silva 
Estudante do Curso de Geografia (UFPR) 

de 2014, as análises possíveis ficaram restritas à 
região do entorno da Arena da Baixada, bem como o 
acesso à rodoviária e ao aeroporto internacional 
localizado na cidade de São José dos Pinhais. 
Aproveitei então para estudar sobre o 
desenvolvimento da zona de exclusão exigida pela 
FIFA em torno do estádio em dias de mundial.  

Valendo-se da possibilidade tanto de circular próximo 
a esta área, bem como de assistir a um dos jogos 
realizados é possível afirmar que se por um lado 
Curitiba ficou por alguns minutos em evidência no 
noticiário internacional, por outro, houve o 
amortecimento do comércio da região, bem como o 
cerceamento parcial do direito de ir e vir da 
população local, até pela própria exigência que o 
evento tem. Esta pesquisa que faz parte de um 
trabalho de conclusão de curso de bacharelado em 
Geografia, está em andamento e pretende trazer 
mais informações até o fim deste ano.  

Em suma, é possível dizer que foram anos de muita 
leitura e que os megaeventos esportivos têm um 
poder de alcance que ultrapassa o sentimento, mas 
podem se materializar no espaço através de 
empreendimentos humanos. Talvez este seja o maior 
aprendizado que levo desta pesquisa, bem como a 
troca de experiências com colegas dos mais diversos 
níveis do ensino superior.  

Área de estudo: zona de exclusão 
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Requalificação e revitalização urbana em Curitiba: o “efeito Copa” e as 
intervenções em áreas de ocupação de baixa renda 

Ana Chimenez 
Bolsista PIBIC/CNPq 

Tendo em vista que este é o último número do 
Boletim Copa em Discussão, optou-se por incluir nas 
reflexões desta edição especial, algumas 
intervenções urbanas na cidade de Curitiba que não 
têm ligação direta com o pacote de obras recém 
implantado para a realização da Copa do Mundo de 
2014. Todavia, ambas as intervenções tiveram 
relação indireta, tendo em vista que sofreram ações 
de requalificação e revitalização espacial, devido a 
sua localização estratégica frente ao megaevento 
esportivo. As localidades aqui destacadas são a Vila 
das Torres e o Parque do Centenário da Imigração 
Japonesa, ambos adjacentes à Avenida Comendador 
Franco, também conhecida como a obra Corredor 
Aeroporto-Rodoferroviária. Optou-se por realizar 
breve contextualização histórica e temporal dos 
objetos de estudo aqui destacados, bem como 
concisa discussão de alguns conceitos envolvidos nas 
duas problemáticas.  

 

Vila das Torres e o projeto Comunidade em 
Cores 

O fenômeno de atração industrial, a partir de 
incentivos governamentais e propagandas que se 
estendiam na dinâmica intra e interurbana, 
remodelou as principais cidades brasileiras, 
sobretudo a partir da década de 1950. Bianchini 
(2006) destaca no contexto paranaense, o Seminário 
de Desenvolvimento Industrial em 1965, parceria 
entre a FIEP (Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná) e a ACP (Associação Comercial do Paraná), 
com a participação também de membros dos 
governos municipal e estadual como sendo o 
principal evento que resultou em uma reflexão sobre 
os caminhos em que Curitiba iria trilhar em relação 
ao desenvolvimento industrial.  

As políticas de atração de investidores na área 
industrial envolveram estratégias de city marketing 
pela capital paranaense, não apenas para induzir a 
formação de codinomes como “capital ecológica”, 
“capital social”, mas principalmente para inserir 
Curitiba no rol de cidades estruturadas ávidas por 
“desenvolvimento” e aptas para receber 
investimentos. No entanto, a promoção da cidade 
resultou também no aumento populacional, advindo 
de migrações decorrentes principalmente do interior 
do estado. A chegada de migrantes do campo, 
desajustados com os trabalhos formais da cidade e 
desprovidos de instrução, resultou na criação de 
ocupações de terrenos particulares e públicos por 
parte desses indivíduos que não tinham moradias 
formais para se estabelecer em Curitiba. Esse 
processo apresentou-se de forma muito similar na 
atual   Vila   das  Torres,  uma   das  ocupações  mais 

antigas realizadas por migrantes sem moradia da 
cidade de Curitiba.  

 

A Vila Torres recebeu nos anos 60 uma grande 
quantidade de migrantes vindos da área rural, na 
esperança de conseguir uma melhor qualidade de vida 
e de emprego, já que existia uma divulgação sobre as 
ofertas de trabalho nas indústrias. Enfim vieram 
atraídos por supostas condições de moradia, escola e 
tratamento médico adequados para as necessidades, 
pois nos lugares de origem destes moradores os 
serviços eram precários ou inexistentes (BIANCHINI, 
2006, p.59).  

 

O surgimento da ocupação se deu em meados da 
década de 1950, sendo conhecida primeiramente 
como “Favela do Capanema”, depois como Vila Pinto 
e, atualmente, Vila das Torres. A Vila das Torres 
possui uma localização privilegiada, muito próxima à 
área central de Curitiba e às margens do rio Belém, 
entre a Rua Comendador Franco (Avenida das 
Torres), ao norte, no bairro Jardim Botânico, ao sul, 
no Prado Velho (BIANCHINI, 2006).  

A Vila também localiza-se próxima da rodovia BR 
116, das principais universidades do estado do 
Paraná (UFPR e PUC-PR), de colégios particulares 
como Esperança e Medianeira, e prédio 
administrativo do sistema FIEP/SESI/SENAI/CIEP/
IEL. Por fim, a Vila das Torres é também muito 
próxima de dois pontos turísticos conhecidos 
nacionalmente: o Jardim Botânico, símbolo da 
chamada "Capital Ecológica", e o Teatro do Paiol, que 
pertence ao circuito de eventos culturais. Quanto ao 
perfil de seus moradores, Bianchini (2006) destaca 
que eram predominantemente de migrantes do 
interior do PR (de origem agrícola e, sobretudo, do 
norte do estado) que vinham para Curitiba em busca 
de recursos médicos, “já que a Vila localiza-se nas 
redondezas de vários hospitais, nas proximidades da 
Rodoferroviária e do centro da cidade, o que 
colaborou para atrair estas pessoas” (BIANCHINI, 
2006, p. 78).  

 

Muitos dos que optavam por ficar na Vila já tinham 
uma primeira experiência de moradia em Curitiba, no 
começo, fixando-se na periferia, acolhidos por 
parentes e amigos, mas depois, com a possibilidade 
de se obter a posse de um lote, mesmo que de forma 
ilegal, buscavam na Vila a esperança de adquirir uma 
moradia (BIANCHINI, 2006, p.79).  

 

Destaca-se que o processo de atração populacional e 
crescimento da Vila das Torres foi aumentando 
durante as décadas seguintes, principalmente a partir  



da disseminação das políticas de city marketing que 
Curitiba apreendeu para a divulgação em nível 
nacional de sua imagem como cidade modelo. 
Atualmente, com a recente passagem da Copa do 
Mundo de 2014 pela cidade de Curitiba foi necessária 
uma preparação significativa da cidade, 
principalmente no que tange às obras de mobilidade 
urbana e do Estádio Joaquim Américo Guimarães. Tal 
preparação, também incluiu obras de requalificação, 
revitalização de porções estratégicas da cidade e a 
Vila das Torres foi uma delas, abrigando em parceria 
com a prefeitura de Curitiba e a Coral o projeto 
Comunidade em Cores.  

Ainda segundo a COHAB, para alcançar esse objetivo 
seriam realizados serviços de recuperação e reparo 
das fachadas de 20 edificações e seu entorno, 
eliminando a precariedade. O projeto abrange, a 
partir de seu Memorial Descritivo, os seguintes 
serviços: instalações provisórias para os 
trabalhadores envolvidos no período da obra 
(containers com banheiros e escritórios), demolição e 
retirada (remoção de estruturas de alvenaria, 
remoção de revestimentos e retirada de coberturas), 
reforço de estruturas (inclusão de elementos de 
sustentação como pilares e vigas nas estruturas já 
existentes), alvenaria e revestimentos (serviços 
relacionados a alvenaria que incluem ½ ou 1 vez, 
como chapisco, reboco, entre outros), coberturas 
(melhoria das coberturas das habitações em foco, 
com telhas, forros, etc), esquadrias (itens de janelas 
e portas) e vidros (que inclui a substituição dos 
vidros das edificações em questão). Por fim, no 
Memorial Descritivo do projeto Comunidade em Cores 
também consta a pintura em esquadrias metálicas 
(raspagem, lixamento e pintura), pinturas em 
esquadrias de madeira (pintura com tinta óleo de 
esquadrias já existentes), revestimento de paredes e 
teto (lixamento, emassamento e pintura) e, por fim, 
obras complementares que incluem serviços como a 
plantação de grama, construção de muros e 
colocação de portões. 

Ressalta-se que foi a partir do ano de 2010 que as 
cidades-sede da Copa do Mundo começaram a se 
organizar para receber o megaevento. Além do 
pacote de investimentos oficiais apontado na Matriz 
de Responsabilidades, foram criados outros tipos de 
“fontes” para a viabilização de obras indiretamente 
ligadas ao megaevento esportivo como o pacote do 
Governo Federal para a qualificação turística das 
cidades-sede (como no caso do Parque do Centenário 
da Imigração Japonesa). Coincidentemente, foi no 
ano de 2010 que o projeto Comunidade em Cores foi 
posto em prática na Vila das Torres. Reforça-se a 
localização estratégica da Vila, adjacente à avenida 
Comendador Franco, principal caminho que a 
imprensa e turistas estrangeiros teriam que transitar 
entre Curitiba e o aeroporto por ocasião da Copa do 
Mundo. Abaixo, segue o mapa de atuação do projeto, 
com flechas que indicam as fachadas que 
necessitariam de mudanças.  
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Rio Belém que atravessa Curitiba e a Vila das Torres 

O projeto Comunidade em Cores, implantado na Vila 
das Torres no ano de 2010, foi uma parceria entre a 
marca de tintas Coral e a Prefeitura de Curitiba 
através da COHAB-CT (Companhia de Habitação 
Popular de Curitiba), como forma de revitalizar e 
requalificar áreas de interesse da cidade 
consideradas em estado de degradação e 
subutilização. O projeto se estendeu em porções do 
centro antigo de Curitiba como na rua Riachuelo e 
também na Vila das Torres, caracterizada como 
antiga ocupação. Segundo o Memorial Descritivo do 
projeto Comunidade em Cores para a Vila das Torres, 
elaborado pela COHAB e datado de abril de 2010, o 
objetivo principal do projeto centrou-se em 
transformar o visual das áreas urbanizadas dentro da 
Vila, tornando-as ambientes mais agradáveis e 
valorizando ou construindo a identidade da 
comunidade local.  

Placa do projeto Comunidade em Cores instalada 
adjacente à Avenida Comendador Franco 
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Das aproximadamente 20 habitações que 
necessitariam de alterações, a grande maioria delas 
têm suas fachadas voltadas para as vias de maior 
movimento e circulação de pessoas, principalmente a 
avenida Comendador Franco e a rua Aquelino Baglioli 
que dá acesso à avenida. De toda a extensão 
territorial da Vila das Torres, apenas esta porção 
seria agraciada pelo projeto. Justamente o recorte de 
maior visibilidade. Em contrapartida, identificou-se 
evidente mobilização por parte dos moradores, tendo 
como voz formal a Associação de Moradores da Vila 
das Torres, para que outras medidas práticas fossem 
tomadas, que trouxessem de fato elementos de 
urbanização visando a qualidade de vida dos 
moradores. Assim, a Associação de Moradores 
encaminhou um ofício para a COHAB requerendo 
demandas simples como as relacionadas ao 
saneamento básico da região e a implantação de uma 
academia ao ar livre, em uma área da vila que se 
caracterizava como covil de usuários de drogas e 
violência.  

Concomitantemente, a academia ao ar livre já 
implantada na Vila das Torres. Em primeiro plano na 
imagem abaixo encontra-se o modelo clássico das 
jardineiras e lixeiras e um dos símbolos pelo qual a 
cidade de Curitiba é conhecida e identificada. Estaria 
a Vila das Torres começando a fazer parte da Curitiba 
dita “formal”, conjunto da paisagem da capital social 
e ecológica?  

Centenário da Imigração Japonesa - localizado no 
corredor Aeroporto-Rodoferroviária – teve parte de 
sua obra financiada por projeto do Governo Federal, 
que visa à qualificação turística das cidades-sede da 
Copa de 2014. Quanto ao custo da intervenção 
urbana em questão, segundo o Dossiê “Copa do 
Mundo e Violações de Direitos Humanos em Curitiba”, 
organizado pelo Comitê Popular da Copa da cidade:  

 

Foi noticiado no site do Ministério do Turismo, em 
2009, que a obra custaria 975.000,00. Em reportagem 
publicada em março de 2013 foi anunciado o 
montante de 3,8 milhões. Segundo a entrevista 
realizada com o funcionário da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente, em maio de 2013, a obra estaria 
sendo reajustada de 5 milhões para o valor de 5,5 
milhões. No entanto, a obra ultrapassa 10 milhões de 
reais (COMITÊ POPULAR DA COPA, 2013, p. 34).  

 

Com base em informações da Prefeitura Municipal de 
Curitiba (2010), tal obra, além de participar de um 
pacote do governo federal visando a qualificação 
turística para megaeventos, também integra parte do 
pacote de intervenções relacionadas à urbanização e 
à revitalização que o governo municipal executa na 
área do Bolsão Vila Audi/União. A concepção do 
parque foi pautada no discurso ambiental de modo a 
promover a “reestruturação socioambiental” a partir 
requalificação de áreas degradadas na região. Assim, 
a Prefeitura de Curitiba, em parceria com a COHAB 
realizou obras para a reurbanização da área como 
relocação, pavimentação, construção de galerias e 
canais de drenagem. Do ponto de vista institucional, 
a partir do decreto n° 894/2007, parte da ocupação 
irregular foi definida, pelo então prefeito de Curitiba 
(Luciano Ducci), área de interesse público, com a 
função de amortecimento das águas pluviais, 
contenção de cheias, controle da degradação do solo, 
a fim de evitar a ocupação desordenada na área de 
risco e promover o turismo ambiental e cultural com 
a implantação do Parque do Centenário da Imigração 
Japonesa.  Academia ao ar livre na Vila das Torres 
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A organização da Vila como se apresenta hoje, 
contando com saneamento básico em sua maior 
parte, energia elétrica, ruas asfaltadas e cadastradas, 
escolas, posto médico, creche, posto policial foi 
possível, primeiramente, a partir de grande 
mobilização e resistência dos moradores na região, 
bem como da colaboração de entidades e ONGs que 
buscavam e buscam melhorias para a Vila. Nas 
reflexões de Bianchini (2006), uma das principais 
demandas dos moradores, além da luta pela 
sobrevivência (tendo em vista o quadro de violência 
claro dentro da Vila das Torres), é a de conseguir 
melhores condições de lazer e atividades culturais na 
forma de combater a violência e o crime organizado 
que atrai os jovens que aí moram.  

 

Parque do Centenário da Imigração Japonesa 

Apesar de não constar na Matriz de 
Responsabilidades,  o  parque  em  comemoração  ao 
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Parque do Centenário da Imigração Japonesa 

Mesmo com a constante superação dos orçamentos 
iniciais, o Parque do Centenário da Imigração 
Japonesa demorou mais de quatro anos para ser 
inaugurado. No entanto, mesmo após a inauguração, 
realizada em  dezembro de 2012,  o mesmo continua 
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Como aponta Teixeira (2011), a intervenção seletiva 
do Estado (representada também pelos governos 
gestores locais) se mostra extremamente nociva. Já 
que, além de promover políticas públicas focadas 
principalmente para as necessidades do grande 
capital (serviços urbanos e de infraestrutura), é 
negligente no controle do crescimento urbano quando 
permite que o espaço seja organizado pela 
especulação imobiliária - que não tem interesse nem 
incentivo para investir em moradias populares -, 
tornando insalubre também o preço da terra.  

De acordo com Pereira e Silva (2011, p.127), “a 
produção da cidade dentro da lógica capitalista se 
baseia na maximização do lucro que o solo pode 
gerar e na exigência de uma renda mínima para ter 
acesso a esse solo”. Portanto, a distribuição espacial 
dos grupos sociais se dá de acordo com a capacidade 
destes em arcar com os custos de cada localidade. 
Nesse sentido, grandes projetos de requalificação 
espacial agregam valor ao espaço urbano, tendem a 
interferir na dinâmica imobiliária local e favorecer 
investidores, empreendedores e parte da população 
com maior poder aquisitivo, quando não há interesse 
do poder público em distribuir os ônus e bônus da 
intervenção ou qualquer questionamento da 
população como um todo a seu respeito. 

O Parque do Centenário da Imigração Japonesa, 
implantado com a intenção de proporcionar a 
“reestruturação socioambiental”, além de promover a 
qualidade de vida e a preservação ambiental, ou 
prestar homenagem aos nipônicos, também valoriza 
a região como um todo, embelezando a paisagem, 
dinamizando o mercado imobiliário local, além de 
impedir novas ocupações irregulares. Como afirma 
um membro do conselho consultivo do Sindicato da 
Habitação e Condomínios do Paraná (Secovi-PR) 
“aquele ponto da cidade era o ‘fim de Curitiba’. Com 
o parque haverá interesse para novos 
empreendimentos” (NOGUEIRA 2010), como 
exemplo, o Hotel Bristol implantado no lugar de um 
condomínio residencial no terreno vizinho ao parque. 

 

Considerações finais 

Eventos como a recém realizada Copa do Mundo de 
2014 estão cada vez mais atrelados às demandas 
mercadológicas e promoção de bens e serviços nas 
cidades. A associação do legado à infraestrutura 
urbana física também torna-se significativa quando 
relacionamos tal fato ao modelo de planejamento 
urbano atual. O planejamento estratégico pautado na 
implementação de grandes projetos se aproxima do 
conceito de gestão, que preza pelos resultados 
imediatos, a curto prazo, por projetos e intervenções 
visíveis, de impacto. Destaca-se também o interesse 
político neste processo, a cada nova gestão municipal 
se preza preferencialmente por obras de grande 
visibilidade. O planejamento de resultados a longo 
prazo, pautado em discussões políticas com a 
população local, é entendido por alguns gestores 
como um empecilho para desenvolvimento do 
urbanismo de resultados. 

Levando-se   em  conta   o  perfil  de  política  urbana 
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Localização e panorama do Parque do Centenário da 
Imigração Japonesa 

fechado para uso público, tendo em vista que o 
projeto arquitetônico do centro de eventos que 
compõe a intervenção está incompleto. Segundo a 
Prefeitura Municipal de Curitiba, a obra em aço e 
vidro de arquitetura marcante remete à imagem de 
um navio, meio de transporte utilizado pelos 
imigrantes japoneses para chegar ao Brasil. Vista de 
cima, a parte superior da edificação remete à 
imagem de um leque, um dos símbolos da cultura 
nipônica, e vista de dentro, a obra representa uma 
grande Araucária (símbolo do Paraná) estetizada.  

Considerando o município de Curitiba e seu histórico 
de planejamento urbano estratégico implantado 
desde 1990, entende-se que o parque é mais do que 
uma homenagem aos nipônicos ou uma obra de 
proteção e preservação ambiental. Considera-se que 
a obra do parque faz parte de uma antiga prática do 
governo local, de apropriação e “revitalização” de 
áreas (sobretudo de interesse ambiental) ocupadas 
irregularmente ou que corriam risco de ocupação, 
para posterior transformação em elemento simbólico 
emblemático. No contexto da Copa do Mundo de 
2014, a implantação do parque “vem a calhar”, pois 
localiza-se em uma das entradas da cidade, área de 
destaque para quem chega pelo Aeroporto Afonso 
Pena, tornando-se um verdadeiro “cartão de visitas”.  

Para o poder público local, tal intervenção é símbolo 
de uma transformação social e urbana positiva 
realizada na região. No entanto, pelas constantes 
práticas urbanas de valorização de áreas específicas, 
justificadas pela promoção do marketing em 
detrimento da resolução de problemas urbanos 
conjunturais, pode-se também interpretar a 
implantação do parque como uma ação estratégica 
que visa embelezar este corredor da cidade, 
principalmente levando-se em consideração a 
chegada de centenas de turistas para a Copa do 
Mundo de 2014.  

Desse modo, o que antigamente era uma grande 
ocupação irregular chamada Bolsão Vila Audi/União, 
tornou-se em sua maior extensão um parque, tendo 
em vista que o poder público volta a se interessar 
pela área que é então revitalizada e urbanizada, 
passando  a fazer  parte da  cidade “formal”, “oficial”. 
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Revitalização conforme o dicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa, significa, em sua primeira acepção, “ação, 
processo ou efeito de revitalizar, de dar nova vida a 
alguém ou a algo”. [...] Trata de uma “série de ações 
mais ou menos planejadas, geralmente provenientes 
de um grupo, comunidade etc., que buscam dar novo 
vigor, nova vida a alguma coisa”. Em outras palavras: 
aquilo que passa ou mereceria passar por uma 
revitalização se achava ou acha morto, sem vida, ou, 
pelo menos, moribundo (SOUZA, 2013, p. 132).  

 

Ainda de acordo com Souza (2013, p. 132): “Com 
certa frequência o processo de “revitalização” ou 
“regeneração” são chamados, também ou 
alternativamente, de “requalificação” urbana ou 
espacial. De acordo com o Houaiss, “requalificação é 
o “ato ou efeito de requalificar”, implicando a 
“atribuição de nova qualificação”. Leia-se: o espaço 
se achava “pouco qualificado” ou, mesmo, 
“desqualificado”. Trata-se do que Harvey (1992) 
denominou como circuito secundário de acumulação 
do capital que se diferencia justamente por produzir 
bens imóveis, a partir do próprio ambiente e 
caracterizando uma (re) produção do espaço 
(SOUZA, 2013).  

Destaca-se, por fim, a necessidade de 
distanciamento do modelo estratégico e 
mercadológico de gestão da cidade, sobretudo em 
Curitiba, em que a partir de um acontecimento 
efêmero como foi a Copa do Mundo, por exemplo, 
viabilizaram-se intervenções de grande montante 
econômico, mas que não solucionam 
conjunturalmente nem se apresentam como 
pertencentes de uma construção a longo prazo de 
solução. De maneira utópica, espera-se que com a 
revisão do Plano Diretor da cidade, seja possível 
ensaiar um planejamento e gestão mais 
participativos, em que a população possa expressar 
seus anseios para sua cidade, sem que essa função 
seja relegada somente ao capital privado e aos 
órgãos planejadores oficiais.  
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adotada em Curitiba, que prioriza o marketing 
urbano aliado ao planejamento amigável ao mercado 
e trazendo como pano de fundo a Copa de 2014, a 
gestão pública municipal acaba por associar tal 
megaevento a um negócio estratégico, na medida em 
que este justifica grandes intervenções urbanas que 
podem contribuir para o objetivo característico do 
planejamento de Curitiba que centra-se na promoção 
de sua imagem. A obra do Parque do Centenário da 
Imigração Japonesa aproveitou recursos de um 
programa do Governo Federal que visou promover o 
setor turístico das cidades-sede para alavancar o 
desenvolvimento da obra. Por ocasião do 
megaevento, a localização do parque (em uma das 
principais entradas da cidade para os turistas que 
chegam pelo aeroporto) se potencializa como uma 
justificativa para a realização da obra. Dessa forma, 
fica explicitado que a preocupação com a estética da 
cidade é recorrente, em detrimento do fortalecimento 
de ações a longo prazo, visando o déficit habitacional 
por exemplo.  

Tal cenário se justifica tomando como retórica 
d iscursos envolvendo “revi ta l ização” e 
“requalificação” de regiões que aparecem pouco 
atrativas a investimentos atrelado à “pressa” para 
que tudo fique pronto a tempo de sediar o 
megaevento, possibilitando a flexibilização em 
legislações, liberação de licitações, superação 
constante dos gastos previstos, sem contar as 
violações de direitos humanos decorrentes deste 
cenário. 

Políticas de revitalização e requalificação de áreas 
consideradas degradadas e/ou desvalorizadas já 
eram implantadas, por exemplo, na Europa do século 
XIX. Segundo Ultramari e Rezende (2007), na última 
década do século XIX surge o movimento City 
Beautiful empenhado em reformar e valorizar a 
paisagem urbana degradada pelo rápido processo de 
urbanização. São exemplos desse período as 
intervenções em Paris de Georges Eugène Hausmann 
iniciadas em 1852 e de Franz Joseph em Viena 
iniciadas em 1857. Contemporaneamente, os 
megaeventos esportivos, tendo como marco 
Barcelona 1992, trouxeram para a agenda das 
cidades a motivação e o pretexto necessários para 
incluir a revitalização de áreas consideradas 
degradadas, sobretudo ocupadas por população de 
baixa renda, somado ao interesse em atrair 
investimentos para as cidades, criando “novas 
frentes pioneiras urbanas” (SOUZA, 2013, p. 133).  

Tendo em vista a dificuldade que é, muitas vezes, 
conceituar cada palavra desse vocabulário urbano 
chamado “empreendedorista”, traça-se abaixo as 
definições de “revitalização” e “requalificação” como 
tentativa de traduzir a complexidade e gravidadade 
desses conceitos quando delegados a lugares de 
moradia de pessoas como trata-se da Vila Torres e 
do local onde se encontra atualmente o Parque do 
Centenário da Imigração Japonesa. Lançou-se da 
abordagem peculiar de Souza (2013), na qual o autor 
utiliza um dicionário de línguas para iniciar suas 
considerações a respeito dos significados das 
palavras em questão. Dessa forma:   

21 



PEREIRA, G.P; SILVA, M.N. Pobreza urbana e degradação ambiental: algumas reflexões sobre Curitiba, 
Brasil. Cadernos de Vivienda y Urbanismo, vol 4, n°7, janeiro-junho 2011. Disponível em <https://
www.javeriana.edu.co/viviendayurbanismo/pdfs/CVU_V4_N7-08.pdf> Acesso em 20/07/2013.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA. Parque da Imigração Japonesa começa a ganhar forma. 05/11/2010. 
Disponível em <www.curitiba.pr.gov.br/noticias/parque-da-imigracao-japonesa-comeca-a-ganhar-forma/20993. 
Acesso em 19/05/2013. 

SOUZA, L. M. Semântica Urbana e Segregação: disputa simbólica e embates políticos na cidade 
“empresarialista”. In. ___. A cidade contemporânea – Segregação Espacial. 1. Ed. São Paulo: Editora Contexto, 
2013, p. 127-146. 

TEIXEIRA, L. B. Desigualdade e estratificação social. O padrão excludente da urbanização brasileira: o 
caso do Bolsão Audi-União em Curitiba-PR. Trabalho apresentado no 15. Congresso Brasileiro de Sociologia, 
Curitiba, 2011. 

ULTRAMARI, C; ZAITTER, B.A.H. Grandes projetos urbanos e sua compreensão pela academia brasileira.  Biblio 3W 
-Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales.  Barcelona. Vol. XV, nº 883, 5 de agosto de 2010. 
Disponível em<http://www.ub.edu/geocrit/b3w-883.htm>. Acesso em 24 /01/2013.  

Copa Acadêmica 

Nesta edição do boletim Copa em Discussão indicamos duas obras. A primeira diz respeito aos artigos que 
integram o dossiê temático “Cidade, Espetacularização e os Grandes Projetos, publicado na Revista Brasileira 
de Estudos Urbanos e Regionais, volume 16, n.1, em 2014. Os textos podem ser acessados no seguinte link: 
http://anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/issue/view/115. 

Urbanismo na cidade desigual: o Rio de Janeiro e os megaeventos. De Pedro Novais. 

Produção da paisagem e grandes projetos de intervenção urbana: o caso do Porto Maravilha no Rio 
de Janeiro Olímpico. De Leonardo Marques de Mesentier e Clarissa da Costa Moreira. 

Da Providência à Cidade do Espelho: a arquitetura e urbanismo como máquina de desejo da cidade. 
De Lutero Pröscholdt Almeida. 

Políticas de renovação e regeneração urbana em Liverpool, Inglaterra: a construção de uma 
distopia urbana através de parcerias público-privadas. De André Fontan Köhler. 

O marketing urbano e a questão racial na era dos megaempreendimentos e eventos no Rio de 
Janeiro. De Denilson Araujo de Oliveira. 

O turismo e os ícones urbanos e arquitetônicos. De Ricardo Alexandre Paiva. 

Grandes projetos, grandes eventos, turistificação do território: da produção cultural à 
mercantilização e espetacularização da cidade e da cultura urbana. De Milton Esteves Junior, Orlando 
Vinícius Rangel Nunes e Rafael de Melo Passos. 

A segunda se refere ao livro Brasil em Jogo: o que fica da Copa e das Olimpíadas?, publicado em 2014 
pela Editora Boimtempo. Essa obra contém textos de Andrew Jennings, Antonio Lassance, Carlos Vainer, 
Ermínia Maricato, João Sette Whitaker Ferreira, José Sergio Leite Lopes, Jorge Luiz Souto Maior, MTST, Luis 
Fernandes, Nelma Gusmão de Oliveira e Raquel Rolnik.  

Responsáveis pela edição 
 Patricia Baliski - Núcleo Curitiba do Observatório das Metrópoles 
 Paulo R. R. Soares - UFRGS / Observatório das Metrópoles 
 Olga L. C. de Freitas Firkowski - UFPR / Observatório das Metrópoles 

Colaboraram nesta edição 
 Ana Chimenz - Estudante do Curso de Geografia (UFPR) 
 César Berzagui - Estudante do Curso de Geografia (UFRGS) 
 Elena Justen Brandenburg - Curso de Arquitetura e Urbanismo (UFPR) 
 Fabiana Wutrich - Mestranda em Geografia (UFPR) 
 Gleyton Robson da Silva - Estudante do Curso de Geografia (UFPR) 
 Mariana Aita Dadda - Núcleo Porto Alegre do Observatório das Metrópoles 
 Rosiele Melgarejo da Silva - Doutoranda em Geografia (UFRGS) 

22 


