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O menor município em extensão territorial do Estado do Paraná é também um dos maiores
municípios em arrecadação no Estado. Apesar disso, o município passa por um grande
problema, sua identidade. Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados parciais da
pesquisa que busca verificar quais são os valores culturais, históricos, econômicos e sociais
que caracterizam a formação do Município de Pinhais. A pesquisa tem como objetivo
também de servir como base para determinar uma identidade cultural e servir de base para a
implantação de um novo plano diretor para a cidade. A partir de um estudo bibliográfico e
documental, observação participante e entrevistas têm a pretensão de apontar ações que
proporcionem a identificação dos munícipes com o seu local de moradia objetivando
fortalecer a participação política, cultural, social e contribuir para o desenvolvimento
econômico do Município.
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1. INTRODUÇÃO

As mudanças no modelo econômico, político e social causadas pela colocação em
prática do discurso da globalização a partir da década de 1980, alteraram o perfil econômico
de muitos países e regiões. Esse processo de globalização impactou sobre a ocupação do
espaço urbano modificando a paisagem e atraindo para as regiões metropolitanas do Brasil
grandes contingentes populacionais, advindos das áreas rurais.
A atração exercida pelas metrópoles brasileiras é decorrente de alterações nas
relações capitalistas de produção no meio rural e principalmente pelo forte atrativo exercido
pelo marketing das grandes cidades. Além disso, a introdução de processos inovadores e
mecanização no campo produzem um aumento da produtividade do trabalho e reduzem
drasticamente o nível de emprego. A falta de uma política agrária que mantenha o trabalhador
no campo e a concentração de áreas cultiváveis nas mãos de grandes latifundiários contribui
para esse processo migratório.
O fenômeno da metropolização pode ser caracterizado como produto do processo
de urbanização. Tida como centro provedor de alimentos manufaturados, a Região
Metropolitana concentra poder e atrai migrantes que vêem nela a possibilidade de acesso aos
recursos e a cidadania. Esse movimento migratório revela o movimento de constituição de
disparidades e desigualdades espaciais, pois para Carmo e Falcoski (2005), as Regiões
Metropolitanas brasileiras reúnem um total de 413 municípios e aproximadamente 68 milhões
de habitantes.
No Paraná, o desenvolvimento das grandes cidades, principalmente da Região
Metropolitana de Curitiba, ocorreu, entre outras questões pela concentração da indústria,
sobretudo a automobilística na década passada (1990). De acordo com o Censo realizado
pelo IBGE, em 1970, a Região Metropolitana de Curitiba tinha 875.279 habitantes, passou
para 2.726.556, e para o ano de 2020, seguindo a mesma proporção de crescimento tende a
chegar a 4.200.000 habitantes. A migração do campo para a cidade no Paraná, nos últimos
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30 anos, foi maior que a média nacional, 42,3% contra 19,6%, respectivamente, trazendo
dificuldades cada vez maiores para os gestores públicos.
Um dos municípios que mais cresceu na Região Metropolitana de Curitiba nos últimos
10 anos, foi o município de Pinhais. O Município de Pinhais foi desmembrado do Município
de Piraquara em 20 de Março de 1992 e faz divisa com Colombo, Curitiba, São José dos
Pinhais e também com Piraquara. É o menor Município do Estado do Paraná em extensão
territorial, com uma área de 60,92 Km² e é o Município mais próximo do Centro da Capital
do Estado: 8,9 km. Na pesquisa do Censo de 2000, o Município apresentou uma população
de 102.985 habitantes, uma população economicamente ativa de 51.756 pessoas e uma
população ocupada de 42.700 pessoas.

A pesquisa ainda apresentou 15.707 pessoas

vivendo em situação de pobreza no município, num total de 4.314 famílias. De acordo com
dados do IPARDES, o Município possui 2.016,59 habitantes por km². Conforme o
PNUD/IPEA/AFJP de 2000, o Município possui um IDH-M de 0,815 e uma renda PIB Per
Capita de R$ 10.5581 e conforme fontes do IBGE/IPARDES de 2000, uma Taxa de
Pobreza de 14,18%.
Por ser um Município desmembrado recentemente, Pinhais necessita de uma
identificação própria, já que muitos a identificam como um bairro de Curitiba ou relacionam a
cidade com o Município de São José dos Pinhais. A identificação dos munícipes com o seu
local de moradia tende a fortalecer a participação política, cultural, social e contribui para o
desenvolvimento econômico do Município. Dessa forma, se fez necessário o desenvolvimento
de uma pesquisa para verificar quais são os valores culturais, históricos, econômicos e sociais
que caracterizaram a formação do Município e serviram como base para determinar uma
identidade para a Cidade de Pinhais.
A pesquisa que tem como Objetivo Geral levantar as características que possam
contribuir para a Identidade de Pinhais, e como objetivos específicos: perceber como ocorreu
historicamente a ocupação do solo urbano e os impactos sobre a distribuição de renda a
partir dessa ocupação; verificar as mudanças ocorridas no Município a partir de sua
emancipação e da vinda das montadoras Chrysler (Campo Largo) e Renaut e Audi (São José
dos Pinhais) para a Região Metropolitana de Curitiba; Identificar os aspectos culturais, sociais
e econômicos que podem servir como formadores da Identidade do Município de Pinhais.
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Para alcançar os objetivos traçados para encontrar a Identidade do Município de
Pinhais, definiu-se pela pesquisa qualitativa de natureza interpretativa e de cunho
fenomenológico. Para André (1995), na fenomenologia a realidade é socialmente construída e
dessa forma, a investigação fenomenológica enfatiza os aspectos subjetivos do
comportamento humano penetrando no universo conceitual dos sujeitos para poder entender
o como e o tipo de sentido que eles dão aos acontecimentos e interações sociais que ocorrem
em sua vida diária. De acordo com Moreira (1996), o pesquisador interpretativista, ao
desenvolver sua pesquisa passa a acreditar que pode transformar a realidade que está
estudando, ao buscar perspectivas profundas em acontecimentos particulares, mas sua
pesquisa revelará a ele possibilidades e não certezas sobre acontecimentos futuros. Dessa
forma, esta pesquisa busca apontar as possibilidades existentes para a existência de uma
Identidade para o Município de Pinhais.

2. A METRÓPOLE E O ESPAÇO URBANO
O deslocamento da população para os grandes centros urbanos vem de encontro ao
novo papel das metrópoles que objetivam atender à demanda das empresas e ao consumo da
parcela da população a elas associadas, que exigem produtos e serviços diferenciados em
escala mundial. Para se adequar a essa realidade, a cidade passa por uma reformulação nas
atividades existentes se apresentando como centro distribuidor de emprego e renda. Porém,
as mudanças provocadas por um discurso de globalização e de reestruturação produtiva, com
abertura econômica e processo de estabilização monetária não foram capazes de determinar
uma trajetória de desenvolvimento econômico que possibilitasse à redução das disparidades
socioeconômicas existentes no país.
Para Moraes (2006, p.23) “a metrópole é uma forma histórica de organização do
espaço geográfico. Um tipo específico de habitat humano. A forma pela qual expressa o
maior nível de adensamento populacional existente na superfície terrestre”. Dessa forma, as
grandes metrópoles se organizam em torno de certas funções de caráter global, menos em
conformidade com as indústrias de transformação e mais em função dos serviços e comércio
voltados ao atendimento das empresas, mas não dão conta de prover a todos os seus
habitantes a infra-estrutura urbana, entendida como o conjunto de redes e serviços que
compõe a moradia, além da edificação residencial: saneamento básico, drenagem, coleta e
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disposição de resíduos sólidos, energia elétrica, telefonia e telecomunicações e ainda, os
sistemas de transportes, de informática, os espaços para convenções e eventos, a
infra-estrutura bancária e financeira e os serviços de hotelaria, cultura e gastronomia.
Para Santos (1994) o aglomerado urbano nas metrópoles tem como principal causa o
modelo econômico exportador que ao incrementar culturas agrícolas modernas e o
conseqüente processo migratório introduz uma nova forma de regulação ao território. Esta
nova forma de regulação e controle estrito dos processos de produção, da distribuição e do
processo de trabalho vem ampliando a demanda por urbanização.
A urbanização em larga escala provocada já no final do Século XIX, criou uma
ordem social fragmentada. No início do Século XX, Henry Ford objetivando consolidar a
indústria automobilística barateou os preços dos carros instituindo a linha de montagem e
criando um sistema de controle que ia desde a matéria-prima até o controle dos sindicatos e
consequentemente da vida dos operários.
A implantação do “New Deal” por parte de Franklin D. Roosevelt, presidente
norte-americano, para combater a crise de demanda que provocou a quebra da Bolsa de
Valores de Nova York em 1929, foi contrária a teoria liberal defendida por economistas
clássicos como Adam Smith, David Ricardo e John Stuart Mill. Com um plano audacioso de
obras públicas objetivando combater o desemprego, o “New Deal” foi fundamental para
interromper os anos de crise econômica norte-americana e ratificar a intervenção estatal na
economia.
Jonh Maynard Keynes em seu livro: Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda,
de 1936, criticou a teoria do laissez faire, apontou a inexistência do equilíbrio automático do
princípio automático na economia capitalista e mostrou que a combinação das políticas
econômicas adotadas até então não funcionava adequadamente, e apontou ser necessária a
intervenção do Estado através de uma política de gastos públicos. A economia imaginada por
Say e pela Escola Marginalista de que, em um regime de mercado a produção cria a sua
própria oferta, o que significaria uma economia onde jamais haveria superprodução, pois,
para toda oferta haveria uma compra, foi refutada por Keynes, que concluiu que o volume de
emprego em uma economia capitalista é dado pela demanda efetiva, ou seja, da proporção
da renda que é gasta em consumo e investimento.
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O modelo keynesiano, que substituiu o modelo liberal dos marginalistas, passa a ser
questionado pelo modelo shumpeteriano, de abertura ao privado, de velocidade e de
incertezas, provocando uma reestruturação em esfera global sob a dinâmica financeira das
formas de gestão e realização da riqueza repercutindo sobremaneira nas aglomerações
urbanas. Joseph Shumpeter era um forte defensor de políticas privadas e das políticas liberais.
Para esse autor, a mudança tecnológica fazia surgir novas ocupações e indústrias destruindo
as antigas ocupações e a intervenção estatal na economia reduziria a participação do
empreendedor enquanto agente realizador da atividade produtiva.
Para Milton Santos (2000) a atividade produtiva dos homens implica numa ação
sobre a superfície terrestre, numa criação de novas formas, de tal modo, que “produzir é
produzir espaço”. Esse autor afirma que a organização do espaço é determinada pela
tecnologia, pela cultura e pela organização da sociedade, que a empreendem. Na sociedade
capitalista, a organização espacial é imposta pelo ritmo de acumulação.
O ritmo de acumulação, associado a uma demanda cada vez menos previsível, destrói
e recria permanentemente o território social, favorecendo setores da sociedade com maior
capacidade de mobilidade e adaptação. Dessa forma, alguns grupos sociais têm maior poder
de pressão, não só econômico-financeira, como também política, na distribuição dos recursos
existentes na cidade.
A escassez de recursos influencia um maior adensamento da população urbana nas
regiões metropolitanas que passam a ser percebidas como espaços de produção e consumo.
Segundo Carmo e Falcoski (2005, p.128) “referenciadas pela primeira vez na Constituição
em 1967, as regiões metropolitanas foram institucionalizadas pelas leis Federais
Complementares 14 e 20, de 1973. Passados pouco mais de 30 anos, o Brasil possui 26
regiões metropolitanas legalmente instituídas- 9 delas por Lei Federal e as demais por Leis
Estaduais, demonstrando a força desse processo”.
O crescimento da população do Município de Pinhais, cidade pertencente ao
aglomerado urbano de Curitiba, nos últimos 10 anos, acentuou a necessidade da busca de
uma identificação do perfil econômico, social e cultural do município. Tal crescimento
impactou sobre o espaço e a necessidade de adaptação da estrutura da cidade às
modificações provocadas por sua ocupação desordenada. Esta Pesquisa justifica-se por
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entender ser necessário identificar os aspectos culturais, sociais e econômicos que podem
servir como formadores da Identidade do Município de Pinhais.
3. A FORMAÇÃO HISTÓRICA E IDENTIDADE
A ocupação do território onde se localiza atualmente o Município de Pinhais data de
aproximadamente 2.000 a.C. Vestígios encontrados por arqueólogos revelam que as tribos
indígenas que habitavam a Região eram caçadores, pescadores e coletores e foram
estabelecidas como tribos pré-ceramistas. As tribos Kaingáng, Xokleng e Guaranis eram as
tribos estabelecidas no Planalto Curitibano quando os primeiros portugueses passaram pela
região por volta de 500 anos atrás.
Os portugueses ocuparam primeiramente o litoral do Paraná e depois subiram a serra
em busca de ouro, ainda no século XVI, porém com a descoberta de ouro em Minas Gerais,
a busca por ouro na região uma aventura desnecessária, já que a quantidade de ouro
encontrada era insignificante e demandava grandes investimentos.

A necessidade de

abastecimento da Região Sudeste para a extração do ouro tornou a região do Planalto
Curitibano uma região de descanso dos rebanhos que vinham do sul para São Paulo e Minas
Gerais, dessa forma surge a Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que mais tarde
passou a se chamar Curitiba.
Os arredores de Curitiba foram ocupados por grandes pastagens e chácaras, registros
oficiais de terras de 1778, apresentam casas situadas na Varginha, uma das primeiras
localidades da Região que mais tarde pertenceria ao município de Pinhais. A extensão do
território de Pinhais começa a ser percebida com algumas negociações de terras como a do
dia 21 de março de 1847, quando Rosa Gertrudes dos Santos vendeu a Claro José Lisboa
uma metade de um sítio, campo e mato no lugar denominado Várzea Grande ou Varja
Grande, na época em que a região pertencia ao Município de Curitiba.
A importância da Região se amplia a partir da determinação da Construção da
Estrada de Ferro ligando o Porto de Paranaguá a Curitiba pelo Decreto Imperial n° 5.912 de
1° de maio de 1875 que concedeu à Companhia de Estrada de Ferro do Paraná a construção
da ferrovia entre o Porto D. Pedro II (Paranaguá) e Curitiba. A Companhia de Estradas de
Ferro do Paraná foi autorizada pelo Decreto Lei n° 7.420 de 12 de agosto de 1879 a
contratar a empresa Companhie Gernerale de Chermins de Fer Brasiliens.
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O Projeto original de Construção da Estrada de Ferro tinha como objetivo passar
pela cidade de São José dos Pinhais, aproximadamente 8 km ao sul de onde passa
atualmente a estrada de ferro. Objetivando economizar recursos, a estrada foi concluída e em
15 de fevereiro de 1885 foi inaugurada a Estação São José dos Pinhais, um edifício de 133,2
m² (Decreto n° 8989 de 19/08/1883). A estação Pinhaes tinha como função escoar a
produção de erva mate e madeira da região, ao redor de sua área foram estabelecidas as
primeiras residências de funcionários da ferrovia e o início do primeiro povoado de Pinhais.
Junto com a estrada de ferro, chegam a Pinhais os primeiros imigrantes europeus, que
nas proximidades da região fundam a Colônia do Novo Tirol. São eles descendentes de
alemães, poloneses e principalmente italianos. Muitos imigrantes vieram para o Brasil, atraídos
pela farta quantidade de terras a preços acessíveis e pelo clima próximo de sua terra natal.
Até 1890, a região de Pinhais pertencia ao município de Curitiba, quando a partir do
Decreto Lei n° 71 de 31 de Janeiro de 1890, parte do território foi desmembrado e passou a
compor o território pertencente ao Município de Colombo.
Nas proximidades da Estação Pinhaes foi inaugurada em 1898 a Cerâmica Torres,
que mais tarde, em 1912, foi adquirida por Guilherme Weiss que mudou sua denominação
para Cerâmica Weiss Ltda. e dinamizou a unidade fabril. De acordo Aarão (2000), nas
proximidades da fábrica foram construídas várias residências para acolher os diversos
operários e seus familiares que compunham a mão de obra especializada da unidade. Em
pouco tempo a Cerâmica Weiss se tornou o maior empreendimento do Município e uma das
maiores indústrias de cerâmicas do país.
De acordo com Xavier (2000), a importância da Cerâmica para a região é destacada
pela formação de um povoado com mais de 300 casas, com armazém para abastecimento
dos moradores, clube de funcionários e quando foi preciso contou até mesmo com uma
moeda própria. Durante quase 40 anos, a Cerâmica Weiss desempenhou um importante
papel no desenvolvimento econômico, social e político da região. Para o autor, após a morte
do proprietário da Cerâmica, a mesma foi assumida por seu genro que recebeu como
herança, “além da fábrica, as terras que se encontravam na região de Pinhais”(XAVIER,
2000: p. 36).
Em 27 de Outubro de 1932, a região de Pinhais, conforme o Decreto Lei n° 1703,
passou a pertencer ao Município de Piraquara. No mesmo período um grupo de
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empreendedores, atraídos por incentivos governamentais para industrias de base, iniciou na
Região a construção das instalações da Companhia de Cimento Portland Paraná. Um
empreendimento que demandou grandes investimentos e empregou centenas de
trabalhadores. A pretensão dos seus idealizadores era atender o mercado em expansão de
Curitiba e estar próximo da oferta de matéria-prima localizada no Município de Rio Branco
do Sul. Para a construção da Companhia muitas foram as casas erguidas para abrigar seus
trabalhadores, além da ocupação de uma grande extensão de terras de Pinhais. Tida como
aquela que seria a mais moderna fábrica de cimento do país, a Companhia montou uma
infraestrutura que levava em conta desde laboratórios para o desenvolvimento de pesquisas
na área mineral até a importação via Porto de Paranaguá de modernos equipamentos. Porém,
apesar de toda infraestrutura montada e da necessidade do mercado consumidor existente, a
Companhia de Cimento Portland do Paraná jamais chegou a produzir cimento em Pinhais. Os
galpões da fábrica, os silos, as casas dos operários e demais estruturas construídas pela
Companhia e uma grande extensão de terras continuam sob a guarda dos antigos herdeiros
dos proprietários da Companhia de Cimento Portland do Paraná.
Ao mesmo tempo em que se construía a Companhia de Cimento, houve de um
caminho que interligasse a região ao Município de Curitiba, pois a principal via de acesso ao
município vizinho eram pela estrada de ferro ou pelo caminho de terra que ligava à via que
passava próximo ao Bairro Atuba. Dessa forma que, ao completarem 100 anos de
emancipação política do Estado do Paraná, em 1953, como parte das comemorações, foi
estabelecida a construção da continuidade da Avenida Victor Ferreira do Amaral até a região
de Pinhais e mais tarde sendo prolongada até Piraquara.
A rápida expansão da mecanização da lavoura e mudanças estruturais no modelo de
produção agrícola brasileiro provoca a saída de milhares de pessoas do campo em direção às
grandes cidades. A região de Curitiba e seu entorno passam a receber parte desse
contingente. Pinhais por estar mais próximo do Município de Curitiba é o local escolhidos por
muitos para local de moradia.
Com a desativação da Indústria de Cerâmica Weiss em meados da década de 1960, o
seu proprietário, percebendo a demanda decidiu lotear parte de suas terras, dando origem ao
Bairro Jardim Weissópolis. Um bairro com quase nenhuma infra-estrutura e frequentemente
atingido por grandes enchentes.
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É a partir de 1970 de que a migração campo-cidade se torna mais intensa. Segundo
Menezes (2000), no Brasil os estudos sobre movimentos migratórios estão relacionados à
aceleração da urbanização cuja interface é o êxodo rural. Assim, o período de 1940 a 1960
correspondeu à consolidação no plano empírico à transferência da população rural para as
cidades e no plano conceptual à consagração do Êxodo Rural como categoria explicativa do
fenômeno de deslocamento populacional. Entendido como sinônimo de migração, o Êxodo
Rural passa a ser aceito como deslocamento físico e natural, como realidade dada que só
posteriormente seria qualificado socialmente. Para essa autora, a lógica permite aceitar que a
existência das desigualdades regionais permitiria assumi-las como fato principal de origem das
migrações internas que acompanham a industrialização nos moldes capitalistas.
Foi a partir de 1960, que a região de Pinhais, passou a ter a implantação de uma
infra-estrutura básica, principalmente após passar a ser Distrito de Piraquara e tendo seus
limites definidos pela Lei Estadual n° 4.966 de 19 de novembro de 1964. Com o surgimento
das primeiras ruas, iluminação pública e loteamentos regulares a região passou a ser um forte
atrativo para a população migrante.

4. REGIÃO METROPOLITANA E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO URBANO
A aceleração da ocupação do solo urbano e o processo desordenado de crescimento
das cidades fazem com que a partir da década de 1970, alguns fenômenos percebidos apenas
nas grandes metrópoles sejam comuns a muitas cidades brasileiras. É neste contexto que pela
Lei Complementar n° 14/73, em seu artigo 1° sejam estabelecidas na forma do artigo 164, da
Constituição Federal, a Região Metropolitana de Curitiba e de outras sete capitais brasileiras.

Atuando como um chamariz, a Região Metropolitana atrai para si a contínua
movimentação espacial da força de trabalho a partir de um conjunto de estratégias de captura
facilitando dessa forma as articulações da dinâmica própria da reprodução ampliada do
capital. Para Santos (1990), o Estado utiliza seus recursos priorizando a resolução dos
problemas das grandes corporações ao invés de atender às demandas sociais, dando ênfase
ao papel exercido pela metrópole corporativa.
Atendendo a demandas do grande capital, o Estado intervém implantando um
complexo industrial na Região Metropolitana de Curitiba, criando em 1973, a Cidade
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Industrial de Curitiba - CIC e posteriormente o Centro Industrial de Araucária - CIAR. A
tentativa de concentração das indústrias nesses dois distritos são marcas do padrão industrial
da década de 1970 e inicio dos anos de 1980. Entretanto, as facilidades com que o capital se
expande e se desloca é característica promove mudanças estruturais e dispersão no espaço
urbano dos espaços ocupados pela indústria principalmente a partir da década de 1990, que
trouxe também, o advento de fatos que marcaram sobremaneira o destino da economia das
Metrópoles e uma nova hierarquização dos espaços envolvendo globalização, a formação de
blocos econômicos, fragilização do Estado-nação e liberdade para o deslocamento de
capitais privados.
Em 1991, a partir de um movimento de emancipação de municípios iniciados a partir
de 1988, com argumentos baseados em justificativas políticas, econômicas e jurídicas, foi
realizado em 15 de Dezembro de 1991 o Plebiscito que emancipou o Distrito de Pinhais do
Município de Piraquara. Para tanto, votaram 23.310 eleitores, destes 20.456 votaram a favor
da criação de um executivo e legislativo local. Em 20 de Março de 1992, criado a partir da
Lei n° 9906, foi oficial e solenemente instalado o Município de Pinhais.
Desde o momento de sua instalação o Município de Pinhais convive com os conflitos
existentes na ocupação do espaço urbano, os vários interesses envolvidos na sua exploração
e a necessidade de se inserir em um contexto de aglomerado metropolitano com
características de metrópole internacional. De acordo com Firkowiski (2004: p. 95), “as
novas funções metropolitanas são destinadas ao atendimento das empresas e ao consumo de
parcela da população a elas associadas, que exigem produtos diferenciados, de oferta
mundial”.
Para Firkowiski (2004) a vinda à Região Metropolitana de Curitiba de novas
indústrias como as empresas do setor automotivo Chrysler (Campo Largo) e Renaut e Audi
(São José dos Pinhais), fez com a região necessitasse de uma reformulação nas atividades
existentes para atender as novas demandas apresentadas pela possibilidade de expansão das
multinacionais atraídas pela potencialidade de novos mercados.
Essas demandas em tempo de globalização levam a ausência de barreiras à
mobilidade dos capitais privados, enfraquecendo o poder dos Estados e possibilitando a
criação de mecanismos de fortalecimento da classe empresarial que passa a por em
dificuldades a gestão do Estado chantageando-o com o fantasma das crises locais. Dessa
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forma, “em nome da modernidade e das necessidades da globalização da economia, o poder
público acaba aceitando uma ordem de prioridades que privilegiam alguns poucos atores,
relegando a um segundo plano todo o resto: empresas menores, instituições menos
estruturadas, pessoas, agravando a problemática social” (SANTOS, 1996, p.245).
O aspecto principal dessa problemática social é a especulação imobiliária. Assim, o
capital concentra para garantir sua reprodução baseado na concepção de que a terra e a casa
consistem em mercadorias de fácil grau de valoração. Como mercadorias, indispensáveis à
reprodução do capital, a terra e a casa são também fundamentais à reprodução do homem
enquanto espécie e força de trabalho.
Para Baltrusis (2006, p.122) o principal desafio do Estado é administrar a
propriedade fundiária para que a mesma cumpra a sua função social, evitando a especulação
imobiliária e a apropriação privada da valorização de imóveis decorrente de investimentos
públicos. Para esse autor, a especulação imobiliária encarece o preço da terra em áreas
infra-estruturadas, inviabilizando projetos residenciais para a população de baixa renda. Essa
população sem opção de mercado vai ocupar as áreas periféricas e sem infra-estrutura,
geralmente em áreas ambientalmente frágeis, como encostas de morros e áreas de
preservação de mananciais. Nesse sentido, os mercados da terra devem ser compreendidos e
disciplinados, para que haja um equilíbrio e oportunidades.
Apesar de ser considerado como um bem essencial, o solo urbano vem sendo usado
para a ampliação da segregação social na cidade. Assim, a especulação imobiliária é capaz de
expulsar populações inteiras, ao se apropriar da valorização de áreas, se tornando um entrave
para transformar o município em uma cidade justa. A mercantilização do espaço e o
enfraquecimento do Estado permitem ao proprietário de terras a retenção de glebas ociosas
aguardando o melhor momento para vendê-las. Assim, o mercado imobiliário, no momento
em que possibilita a posse de sua mercadoria apenas a quem detém condições de pagar por
ela, passa a promover desigualdades.
A lógica da apropriação do espaço urbano e distribuição de riquezas na sociedade e
os mecanismos do mercado imobiliário determinam a concentração da propriedade privada
nas mãos de quem possui um maior poder aquisitivo empurrando para a periferia os mais
pobres. Segundo Moura e Ultramari (2001; p. 37) “urbanisticamente, a característica padrão
das periferias podem ser entendidas como áreas distantes do centro tradicional e a ele ligadas
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por meio de loteamentos, ora densamente ocupadas, com a maioria dos lotes construídos, ora
com lotes vagos- terrenos baldios que podem somar-se a grandes espaços desocupados”.
Muitas vezes o empreendedor faz a divisão de uma gleba em lotes sem qualquer
infra-estrutura repassando aos moradores a responsabilidade pela conquista de melhorias
para o loteamento, ampliando a lucratividade do dono do imóvel. Dessa forma o
empreendedor imobiliário acaba utilizando o morador como chamariz de benfeitorias,
valorizando ainda mais o seu imóvel. Uma das maiores apostas dos proprietários de imóveis é
o financiamento de moradias para os mais pobres que acabam por adquiri-las em momentos
de prosperidade, mas que com o passar dos anos, dado a instabilidade econômica, acabam
por não conseguir pagar as prestações do imóvel. Essa instabilidade financeira dos mais
pobres torna-se a principal aposta dos empreendedores imobiliários, que não recebendo o
pagamento dos imóveis, acabam por executar a tomada do imóvel parcialmente pago para
revendê-lo por um preço bem maior.
Para Baltrusis (2006, p.123), “a incapacidade dos governos da maior parte das
cidades brasileiras em prover de serviços urbanos e infra-estruturas toda a terra necessária
para acomodar o crescimento das famílias de baixa renda em áreas urbanas constitui um dos
maiores, senão o maior dos desafios que essas cidades enfrentam hoje”. Para esse autor, a
característica padrão das periferias expressa uma baixa densidade de ocupação do solo e
uma alta velocidade de expansão para áreas novas e mais longínquas. Um aumento de
distância do loteamento para os mais pobres eleva os custos sociais da urbanização,
comprometendo a eficiência das administrações públicas e criando áreas onde os problemas
da cidade se ampliam.
Em Pinhais, o crescimento desordenado da cidade fez com que ocupação do solo
fosse composta de grandes vazios urbanos, boa parte deles destinados a fins especulativos,
áreas residenciais dividindo espaços com pequenas e médias indústrias, áreas de ocupações
irregulares beirando os principais rios que cortam o município e são utilizados para a captação
de água para abastecimento da de Curitiba e Região e áreas regulares com convivência
constante de inundações. A Área de Preservação Ambiental do Iraí-APA localizada na bacia
do Rio Iraí, sustenta a principal barragem de captação de água da Região e coloca a maior
parte do território do Município como área de preservação ambiental, hoje denominado de
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parque das nascentes. A nova regularização fundiária estabelece a divisão do Município em
15 Bairros que segue as características próprias de cada região da cidade.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por sua proximidade com Curitiba, o Município de Pinhais é quase sempre
confundido como um bairro da capital paranaense. Com apenas 18 anos a cidade, conta a
partir de sua história com alguns monumentos que são sinais de sua identidade, como a
Estação Ferroviária e algumas das antigas casas dos operários da ferrovia, que compõem o
marco zero do Município. Algumas casas ainda contém as telhas produzidas pela Indústria de
Cerâmica Weiss e o Esqueleto das Obras da Companhia de Cimento Portland do Paraná,
ainda podem ser vistos à beira da principal via de acesso do Município.

Apesar de ser

confundida com o Município de São José dos Pinhais por muitos ou, como cidade dormitório
de Curitiba por outros, vem se destacando como uma das cidades que mais se desenvolvem
no Paraná. Seu poder de atração de novas empresas está na sua proximidade com Curitiba e
nas rodovias que cortam o município, tornando-o de fácil acesso para São Paulo, para o
Porto de Paranaguá, Aeroporto Internacional, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul.
A pesquisa, ainda em realização, aponta algumas mudanças necessárias para que o
município possa ter sua identidade própria. Apesar de ter o Autódromo Internacional de
Curitiba, um Centro de Eventos que está entre os maiores do Estado e ter uma loja da
segunda maior rede de supermercados do país e uma das maiores empresas do ramo no
mundo, a cidade não guarda bem a sua memória histórica. Apenas dois livros e algumas
poucas monografias descrevem a história de sua gente e de suas empresas.
Entrevistas com os habitantes mais antigos do município revelam fatos e
acontecimentos que permitem conhecer o passado de uma cidade que só recentemente foi
emancipada. A Indústria de Cerâmica Weiss e a Companhia de Cimento Portland Ltda. são
as empresas citadas pelos entrevistados como as pioneiras do município. Há também, fatos
pitorescos revelados com a construção da ferrovia Paranaguá a Curitiba no final do Século
XIX.
Pesquisa realizada através de jornais e revistas mostram que organismos oficiais
tentaram estabelecer uma identidade ao município a partir do estabelecimento de uma festa ou
um prato típico. O I FESTAPI, uma festa das tradições populares com duração de 10 dias de
duração, com muitas atrações, realizadas em 1999, sob a coordenação da Prefeitura
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Municipal não teve outras edições posteriores. A Lei Municipal aprovada pela Câmara
estabelecendo a feijoada como prato típico do município, ainda não obteve o reconhecimento
necessário como festa popular.
A parceria existente entre a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia, a
Prefeitura Municipal, a Associação Comercial de Pinhais e a UNIBRASIL para o
desenvolvimento do Projeto Identidade Pinhais revelam que a maioria das empresas
instaladas no município foram registradas na Junta Comercial do Paraná a partir de 2001, o
que demonstra que é recente o processo de desenvolvimento econômico do município.
A ocupação do solo urbano é um dos grandes problemas da cidade de Pinhais, que
possui várias ocupações irregulares, um vazio urbano em plena área central da cidade e uma
vasta extensão de terras destinadas a preservação ambiental.
Das três áreas em que está dividida a pesquisa do Projeto Identidade Pinhais, a área
Social se destaca pelo levantamento das condições de vida dos habitantes da cidade e seus
problemas sociais, bem como, das organizações e instituições sociais. A Área Cultural está
buscando revelar a diversidade dos modos e costumes que caracterizam a população do
município, acompanhando também a preocupação existente com a preservação do patrimônio
histórico do município. A Área Empresarial e do Turismo, busca perceber o desenvolvimento
econômico a partir das primeiras empresas no município e, levantar os atrativos turísticos do
município e suas possibilidades. A organização dos Conselhos em suas modalidades
específicas também é objeto de acompanhamento desta pesquisa.
Muitos são os apontamentos da pesquisa, que ainda incipiente, podem revelar fatos e
acontecimentos que contribuam para fortalecer a participação política, cultural, social e
econômica dos munícipes e estabelecer uma Identidade para Pinhais.
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