
 

 

Contribuição ao II Seminário de Direitos Humanos da FENED 
Coletivo Maio 

 Operando um recorte no tema do Seminário deste ano, “Modelo de desenvolvimento e tratamento penal da miséria”, o Coletivo 
Maio trás elementos da aclamada Curitiba, que embora tenha particularidades, expressa um modelo de cidade excludente e 
mitológica, própria dos grandes centros urbanos de nosso país. Acreditamos que a socialização de acúmulos próprios de 
universidade e coletivos é importante para a perspectiva de totalidade a qual devemos buscar. 

 

MAS, QUAL CIDADE? 

  Fala-se muito das relações sociais (e desiguais) das pessoas de forma abstrata, deslocada da concretude do mundo, 
como se de fato, os casos que nos chegam estivessem enclausurados na jurisprudência do STF. Mas todas essas relações se 
objetivam na cidade. 
  Uma unidade formal – em nosso caso, Curitiba – é um espaço dividido. Não se trata de afirmar um axioma tal “a riqueza 
é distribuída de forma desigual”. Quando falamos em cidade, nos vem logo à mente a imagem ideal de um grande centro: cultura, 
desenvolvimento, ruas largas, muitos carros, entretenimento, praças, monumentos, comércio. O centro de Curitiba, realmente, 
não nega esta imagem. Mas, o centro nega seu entorno. Assim, quando falamos em cidade, nos deparamos com o problema do 
acesso. A efervescência dos festivais está geograficamente localizada; as belas praças não estão presentes em bairros 
longínquos; os monumentos não representam todos que habitam e construíram a cidade, mas a história daqueles que 
formularam a recortada cidade modelo.  

Sobre essa cidade dividida pelo abismo entre centro e periferia incide uma política de segurança pública altamente 
seletiva, que opõe “cidadãos” e “inimigos”. Ao passo que as políticas higienistas e sanitaristas tentam insulflar uma “nova v ida” ao 
centro “decadente”, as cercanias dos bairros nobres nunca foram tão fortemente vigiladas pelo poder policial. A Curitiba da 
lustrosa Rua Riachuelo, é a mesma Curitiba do violento Sítio Cercado. 

Para o Estado brasileiro a resolução das desigualdades de classe é simples, no bordão do Requião: “polícia e cacete”. É  
mais fácil instalar uma UPS no Uberaba que realizar políticas públicas inclusivas. “Acelerem o crescimento!” – disseram os 
lulistas; e lá vai o povo correr atrás migalhas do PAC; da Copa e das Olimpíadas. Saímos do Estado de Direito para o Estado 
Vale Tudo! Vale cacete, vale porrada, vale guerra pra sustentar uma Curitiba que já sorri amarelo às violações de direitos 
humanos nas UPS. A nós, iniciados no mundo jurídico, vale lembrar que tudo isto ocorre à sombra da altaneira Lei. Lei de 
Exceção, pros íntimos: Lei Geral da Copa. O mesmo concreto que ergue a Arena da Baixada, soterra a periferia de Curitiba. 
 

POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA – EFICIÊNCIA E EXCLUSÃO 
 

O transporte público da região metropolitana de Curitiba é, por sua eficiência (seletiva), rapidez e abrangência, referência 

para as políticas de mobilidade urbana pretendidas para as cidades-sede da Copa do Mundo. 

Há, no entanto, outra face da política de transporte público de Curitiba, que não nos é revelada pela imprensa. A 

eficiência do transporte público curitibano não é quanto à mobilidade e sim à uma política de controle social. Diferentemente  do 

que acontece em outras capitais brasileiras, onde o transporte público funciona, ainda que de forma diminuta, visto o menor 

número de passageiros, os ônibus em Curitiba, salvo os chamados “madrugueiros”, param de funcionar à meia noite e só tornam 

a funcionar às seis da manhã. Além disso, foram proibidas todas as formas alternativas de transporte de baixo custo, como vans, 

moto-táxis, etc. 

 O que esta política de limitação da disponibilidade de transporte público, aliado à criminalização do transporte alternativo 

significa para a parcela marginalizada da população curitibana, que não possui carro? Significa que para o morador de periferia 

que queira sair de casa para se dirigir a regiões mais centrais, valendo-se do transporte, é sempre preciso ter em mente que, ou 

se está em casa à meia noite, ou se passa a noite na rua.  

A política de mobilidade urbana de Curitiba mostra, então, além da maximização de aproveitamento da jornada de 

trabalho, do eficiente transporte diário de trabalhadores e turistas, a sua outra face, menos conhecida: a sua função enquanto 

toque de recolher velado, direcionado à população pobre, à qual o uso é permitido somente enquanto locomoção ao 

trabalho, mas vedada para qualquer atividade noturna, quer tenha motivo de lazer, saúde ou cultura. Não há dúvidas por que 



 

 

esta política, cujos eixos são a eficiência e a segregação social, é tão elogiada, especialmente em tempos de preparativos para a 

Copa do Mundo, é tão amplamente elogiada. O sistema de transporte público de Curitiba oferece justamente o desejado pelos 

planejadores: transporte seguro de turistas e manutenção dos pobres nas áreas distantes dos Estádios. Reforça-se assim a 

divisão socioeconômica no espaço urbano.  

OS ILEGAIS 
 

  A dinâmica de ocupação irregular dos espaços periféricos da cidade não se dá sem motivos. Se por um lado, o mercado 

formal impossibilita o acesso das populações pobres a qualquer habitação regular, visto que as regiões dos centros urbanos tem 

significativo valor econômico, por outro lado, as políticas habitacionais advindas do Estado são insuficientes, incapazes de 

atender a grande maioria das demandas por moradia. As populações carentes, por conseguinte, não veem outro meio de exercer 

o direito de morar senão nas ocupações.  

Entretanto, tal segregação urbana não se dá somente em sentido geográfico, isto é, as famílias não estão restritas 

somente do acesso formal a terra. A segregação urbana gera também desigualdades sociais que limitam o acesso das 

populações periféricas a outros direitos básicos. Assim, a ilegalidade em relação à posse da terra parece fornecer, 

frequentemente, uma base para que a exclusão se realize em sua globalidade. Nesse sentido, a irregularidade fundiária é 

geradora de uma irregularidade quase que existencial. O indivíduo ilegal está restrito ao acesso dos serviços e infraestrutura 

urbanos. Assim, pode-se falar em menos oportunidades de emprego, de profissionalização, maior exposição à violência, 

discriminação racial, discriminação contra mulheres e crianças, difícil acesso à justiça oficial e difícil acesso ao lazer. O indivíduo 

ilegal simplesmente não alcança a condição de cidadania. 

A cidade de Curitiba não é exceção. A dita “cidade modelo” alimenta esse sistema que faz das desigualdades 

geográficas, desigualdades sociais. Espaços irregulares não são contemplados com correio, asfalto, creches, luz, água e outras 

infinitas assistências fundamentais. Assim, falar da questão de irregularidade fundiária é falar também em desrespeito aos 

direitos desses indivíduos, que se tornaram simples e tão somente ilegais. Fomentar esse debate não significa, portanto, apenas 

apoiar a luta popular por moradia, mas também denunciar as infrações aos direitos humanos dessas populações. 

 

“DE REPENTE”, UMA CAPITAL VIOLENTA 
 

Curitiba desde algumas décadas fez escola no “marketing urbano”. Transformada em mercadoria, vendeu-se por cidade 

modelo, por cidade sorriso, por cidade ecológica, por uma metrópole com ares de província. Mas não demorou duas décadas pra 

que o véu da farsa propagandística caísse revelando a Curitiba excludente. 

Com governos que insistiam em reiterar sua aclamada política urbana com o plano diretor dos monumentais eixos de 

desenvolvimento, a eficiência do transporte público, o refino da cultura produzida na capital e o polo industrial que sua região 

metropolitana transformou-se dos anos 70 pra cá, a cidade que foi “vanguarda” em soluções urbanas, gestou dentro si e no seu 

entorno desigualdade, miséria e exclusão. 

Nos últimos 10 anos nem a competência marqueteira dos urbanistas tecnocratas conseguiu esconder os altos índices de 

violência dos bairros periféricos e da RMC. Despontando como uma das capitais mais violentas do Brasil em número de 

homicídios de acordo com recentes “Mapas da Violência” e desacostumada a pensar soluções pra o contraste centro-periferia, 

Curitiba viu recrudescer as políticas repressivas de segurança pública. Desde a instalação de câmeras no calçadão central da 

cidade até as UPS (Unidades Paraná Seguro, primeira réplica das UPP no Brasil)  o que se vê é uma segurança pública 

retrógrada: aquela da vigilância, da polícia, da criminalização, do encarceramento. 

Hoje, a aposta maior do governo do estado para a segurança pública são mesmo as UPS. As unidades são parte do 

“Programa Paraná Seguro”, um programa que também promete mais policiais nas ruas, mais investimento em tecnologia, mais 

viaturas, mais repressão, em suma, mais exclusão. O governador diz: “Os altos índices de violência são falta de polícia!”; o 

secretário de segurança pública faz eco: “a UPS veio pra ficar!”. Vendo assim parece que chegamos à forma última do discurso 

mais cínico do Estado Policial: a polícia comunitária (leia-se UPS) como via de inclusão e construção da identidade cidadã. 

Nós, do Coletivo Maio, nos comprometemos com estes debates dentro da academia e fora dela. Desde o combate à 

polícia dentro da universidade até as questões de perpassam a extensão universitária. 


