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Às pessoas que olham para as estrelas e desejam. 

Às estrelas que escutam e aos sonhos que são atendidos. 

Porque o mundo será refeito pelos sonhadores. 
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Todos são orientados por uma base ideológica. A questão é: sua base ideológica é 

inclusiva ou excludente? 

 

Paulo Freire 

 

 

 

Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. 

E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 

Suplicamos expressamente: 

Não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, 

Pois em tempo de desordem sangrenta, 

de confusão organizada, 

de arbitrariedade consciente, 

de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural. 

Nada deve parecer impossível de mudar. 

 

Bertolt Brecht 



 
 

RESUMO 
 

Pensar a questão ambiental urbana enquanto construção social, em que os valores a 
ela atribuídos constituem dimensões construídas, disputadas e legitimadas, abre uma 
possibilidade para questionar as formas com que são elaborados o planejamento e a 
produção do urbano. Por vezes, a legibilidade do rebatimento do paradigma ambiental 
para o urbano, pautado pela sustentabilidade, aponta para um espectro ideológico 
articulado aos interesses do capital, que funda na cidade um discurso hegemônico 
que influi diretamente nas formas de planejamento e produção do território. Partindo 
dessas instigações, o presente estudo discorre acerca da ideologia e dos paradoxos 
do planejamento e produção da cidade, pautados em preceitos da sustentabilidade, 
por meio da análise de discurso. Mais especificamente, o estudo tem por objetivo 
analisar os sentidos da sustentabilidade urbana que são acionados e compreender os 
mecanismos de manipulação presentes nos discursos, para identificar quais 
interesses e perspectivas são favorecidos com tal ideologia e quais os conflitos e 
desigualdades que são obnubilados por esse processo. Para tanto, é proposta uma 
discussão acerca dos processos e instrumentos de planejamento desenvolvidos pela 
Prefeitura Municipal de Curitiba para a bacia do rio Barigui, desde 2007, quando essa 
passou a ser alvo de políticas de revitalização e recuperação ambiental por meio do 
Projeto Viva Barigui. O projeto, ancorado pelo tripé sustentável das demandas sociais, 
econômicas e ambientais, propõe intervenções de reassentamento e regularização 
fundiária de ocupações irregulares, medidas para preservação dos recursos hídricos, 
programas de educação ambiental e criação de novas unidades de conservação e 
parques na área da bacia do rio Barigui. A análise vislumbra a busca pela eliminação 
da esfera política no processo de planejamento urbano, por meio de um consenso 
erigido em torno da questão ambiental, em vias de ressignificar a construção da cidade 
em uma mercadoria orientada pelo poder do capital. 

 

Palavras-chave: Planejamento Urbano; Sustentabilidade Urbana; Ideologia; Curitiba. 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Thinking about the urban environmental issue as a social construction, in which the 
values attributed to it constitute constructed, disputed and legitimized dimensions, 
opens a possibility to question the ways in which urban planning and production are 
elaborated. At times, the readability of the environmental to urban paradigm, based on 
sustainability, points to an ideological spectrum articulated with the interests of capital, 
which establishes a hegemonic discourse in the city that directly influences the forms 
of planning and production of the territory. Based on these assumptions, the present 
study discusses the ideology and paradoxes existing within the planning and 
production of the city, based on precepts of sustainability, through discourse analysis. 
More specifically, the study aims to analyze the meanings of urban sustainability that 
are triggered and to understand the mechanisms of manipulation present in the 
discourses, to identify which interests and perspectives are favored with such ideology 
and what conflicts and inequalities are obscured by this process . Therefore, a 
discussion is proposed about the planning processes and instruments developed by 
the Municipality of Curitiba for the Barigui river basin since 2007, when it became the 
target of revitalization and environmental recovery policies through the Viva Barigui 
Project. The project, anchored by the sustainable tripod of social, economic and 
environmental demands, proposes interventions of land resettlement and 
regularization of irregular occupations, measures to preserve water resources, 
environmental education programs and creation of new conservation units and parks 
in the basin area of the Barigui River. The analysis envisages the search for the 
elimination of the political sphere in the process of urban planning, through a 
consensus erected around the environmental issue, in the process of re-signifying the 
construction of the city in a capital-oriented commodity. 

 

Keywords: Urban Planning; Urban Sustainability; Ideology; Curitiba. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho é fruto de um conjunto de reflexões acerca do 

entendimento do planejamento e produção do urbano contemporâneo, em que o 

objeto de análise tem enfocado o papel do mercado e do Estado enquanto promotores 

de um padrão de urbanização hegemônico. Nesse percurso, a intenção de abordar a 

incorporação da temática ambiental nas políticas urbanas adotadas em Curitiba, 

cidade brasileira que ficou internacionalmente reconhecida pelo título de “Capital 

Ecológica” e “Cidade Modelo”, foi a principal motivação deste trabalho. Tal abordagem 

se ancora numa vivência cotidiana da cidade e do seu processo de planejamento, que 

instigou o questionamento acerca da existência de um viés ideológico neoliberal que 

orienta as políticas e intervenções voltadas à preservação ambiental e à 

sustentabilidade na cidade.  

Nesta perspectiva, é importante ressaltar a condição paradoxal estabelecida, 

na medida em que as condições de reprodução do capital, ao mesmo tempo em que 

estão entre as causas da problemática ambiental, acionam a noção de 

sustentabilidade como mecanismo de sua própria legitimação. O conceito de 

desenvolvimento sustentável, advindo das diversas discussões, cúpulas e pactos 

internacionais que marcaram o final do século XX, representa a união da esfera 

ambiental e econômica, tornando-se referência para novos conceitos e estratégias 

estatais e empresariais (ACSELRAD, 2004). 

Nesse processo político de discussões, a questão ambiental nas cidades foi 

associada à pobreza, ao desperdício de recursos ambientais, ao aumento desmedido 

da população e à concentração de atividades industriais. Desde então, o conceito de 

desenvolvimento sustentável tem servido para ancorar inúmeras concepções voltadas 

para a constituição socialmente legitimada da chamada questão ambiental urbana e 

a incorporação do discurso ambientalista tem se constituído em uma tendência nos 

processos de reestruturação urbana. (CARDOSO, 2002; ACSELRAD, 2009; POLLI, 

2010; TEODORO, 2012; RICKLI NETO, 2012) 

Para Acelrad (2009), a sustentabilidade passa, então, a interferir em 

processos de gestão e planejamento de projetos setoriais e metropolitanos de 

requalificação urbana, onde a “cidade sustentável” é reconhecida por sua 

autossuficiência produtiva e uso consciente de recursos naturais, com o 

(re)aproveitamento máximo de matérias e energias. Este sentido de sustentabilidade 
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condiz com o ideal neoliberal da cidade competitiva, incorporando-se à concepção da 

cidade dos lazeres mercantilizados, dos projetos ecológicos de recuperação de rios e 

fundos de vale e de parques associados a grandes projetos imobiliários de alto padrão 

(SANCHEZ, 2009).  

Acselrad (2004) enfatiza que essa “ambientalização” da política urbana tem 

coincidido com o desmonte das políticas públicas destinadas a conter as 

desigualdades socioespaciais e tem servido para justificar a culpabilização ou, 

eventualmente, a criminalização dos moradores de áreas de ocupação irregular. Nas 

cidades brasileiras, marcadas pela concentração de terra, renda e poder, pelo 

exercício da política do favor e pela aplicação arbitrária da lei (MARICATO, 2003), tal 

processo de ambientalização tem como consequência a instauração de processos de 

gentrificação e a expansão dos pólos de pobreza, que levam ao acirramento da 

segregação socioespacial. 

Na mesma linha de pensamento, Teodoro (2012) salienta que a 

sustentabilidade vem sendo empregada como um artifício discursivo ideológico, que 

se utiliza de uma concepção de preservação da natureza típica do capitalismo, de 

modo a legitimar os interesses de determinados agentes produtores do espaço 

urbano, que buscam costurar as cisões de um tecido social urbano crescentemente 

atravessado pelas contradições da globalização. 

Para Ribeiro et al. (2012) as ditas cidades sustentáveis encobrem e disfarçam 

a incapacidade de as políticas urbanas adequarem a oferta de serviços urbanos à 

quantidade e qualidade das demandas sociais. Isso provoca um desequilíbrio entre 

as necessidades cotidianas da população e os meios de satisfazê-las, aumentando, 

desta forma, seus estados de vulnerabilidade e de risco e diminuindo suas resiliências. 

Limonad (2007) afirma que, com o advento do desenvolvimento sustentável, 

a questão ambiental parece substituir a questão social, aparecendo como um pivô 

central em torno do qual todos os discursos e projetos sociais deveriam ser 

reformulados para se tornarem legítimos. Para a autora, a sustentabilidade é acionada 

para... 
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manter o status quo hegemônico e garantir condições gerais para a 
reprodução do capital, além de viabilizar e legitimar políticas e práticas 
implementadas por parte do Estado e/ou de instituições, direcionadas para a 
gestão ambiental e a alocação eficiente e racional dos recursos naturais, que 
atendam as necessidades impostas pelo desenvolvimento econômico e pela 
acumulação de capital. Um exemplo da internalização da questão ambiental 
por parte de certos setores do capital expressa-se no afã com que se busca 
modelar a defesa da natureza, com o apoio da indústria cultural e de 
comunicações através de uma imagem “politicamente correta” e de 
legitimidade política, que muitas vezes está associada ao selo “verde” de 
consumo e à bandeira da sustentabilidade ambiental. (LIMONAD, 2007, p. 
21) 

Deste modo, embasadas em concepções de escassez e degradação dos 

recursos naturais, constantemente são criadas legislações e realizadas as mais 

diversas intervenções que favorecem a reprodução do capital. Tais ações são 

justificadas por um suposto consenso em relação à forma de garantir a preservação 

dos recursos naturais, pretensamente orientando as políticas ambientais e territoriais. 

Portanto, essa é uma questão geopolítica que, além de articular diferentes interesses 

e poderes, envolve diversas escalas de ação em que se contrapõem as perspectivas 

do valor de uso da natureza e sua apropriação social (Limonad, 2007). 

No panorama da sustentabilidade urbana, a cidade de Curitiba, reconhecida 

nacional e internacionalmente como “Cidade Modelo”, pode ser citada como um 

exemplo brasileiro relevante, apresentando estas mesmas questões elucidadas por 

Acselrad (2004) e Maricato (2003). A metrópole de Curitiba teve seu processo de 

urbanização marcado por importantes transformações socioespaciais, que foram 

percebidas na constituição de novas morfologias espaciais, dentre elas o expressivo 

crescimento das ocupações irregulares em áreas ambientalmente protegidas 

(PEREIRA & SILVA, 2011). 

Um dos pontos mais enfáticos na construção da imagem da “Curitiba Cidade 

Modelo” diz respeito à questão ambiental, sendo essa reduzida a uma percepção 

embasada apenas em aspectos relacionados à preservação de áreas ambientalmente 

frágeis, à coleta seletiva de lixo e à quantidade de áreas verdes da cidade. Ainda, 

diversos autores apontam para a condição ideológica da concepção imagética da 

cidade, que trabalha para a construção de uma “cidade do pensamento único1” 

_______________  
 
1 Conceito criado por Ignacio Ramonet (1995), que se refere à cidade onde os interesses hegemônicos 
não deixam espaço para contrapontos de um instrumental ideológico que visa impor universalmente o 
domínio absoluto da economia e do mercado sobre os seus rumos políticos, sociais e culturais. 
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(MILANO, 2013; MOURA, 2009; ALBUQUERQUE, 2007; MENDONÇA, 2002; 

DENNISON, 2000).  

A imagem da “Curitiba Cidade Modelo”, inovadora e pautada pela 

sustentabilidade, ainda é constantemente evocada para justificar, divulgar e legitimar 

ações da administração municipal, construindo imagens espetaculares e homogêneas 

sobre Curitiba. Tais concepções, historicamente, têm favorecido interesses de atores 

hegemônicos que atuam na produção da cidade (MILANO, 2013; MOURA, 2009; 

ALBUQUERQUE, 2007; MENDONÇA, 2002; DENNISON, 2000).  

A partir dessa problemática é possível formular a hipótese da constituição 

ideológica da questão ambiental no processo de planejamento urbano de Curitiba/PR, 

que se utiliza da concepção do ambiente uno para a instauração de um consenso 

acerca das práticas propostas. Tal ideologia visa justificar e legitimar interesses de 

agentes hegemônicos que buscam a manutenção das condições de reprodução do 

capital no espaço urbano. 

Assim, o objetivo geral da pesquisa é identificar as contradições entre 

planejamento e produção do urbano em Curitiba que estão associadas à dimensão 

ambiental, tendo em vista a premissa de que a questão ambiental urbana é uma 

construção social, cujos valores a ela atribuídos constituem dimensões simbólicas 

construídas, disputadas e legitimadas. Mais especificamente, o estudo objetiva: (i) a 

compreensão do contexto teórico, conceitual, histórico e social no qual se dá a 

formulação da questão ambiental urbana e da noção de sustentabilidade; (ii) a 

identificação das formas de apropriação da ideologia da sustentabilidade no 

planejamento urbano; (iii) o reconhecimento das relações que diferentes setores da 

sociedade estabelecem com esta ideologia; e (iv) o discernimento das implicações 

desta ideologia na produção do urbano. 

O trabalho propõe conduzir um estudo qualitativo que se divide entre: (i) 

analisar o sentido da sustentabilidade na cidade neoliberal (ACSELRAD, 2009), por 

meio da análise dos discursos ideológicos do planejamento urbano pautado pela 

sustentabilidade; (ii) identificar os atores envolvidos no planejamento e produção do 

urbano que são favorecidos por tal ideologia, mediante a exposição dos mecanismos 

de manipulação do discurso adotados (Orlandi, 2003; Faria, 2015); e (iii) compreender 

como a ideologia da questão ambiental urbana se combina ao processo de produção 

do espaço (ORLANDI, 2004), por meio da avaliação da materialidade urbana 

produzida sob a influência de tais discursos. 



20 
 

 

Para tanto, o procedimento metodológico deste trabalho se divide em duas 

etapas essenciais: a primeira etapa, de embasamento teórico e conceitual, busca a 

formação de um conjunto de informações básicas sobre a temática de estudo, o 

recorte espacial e suas características gerais; e a segunda, de investigação de campo, 

para a qual foi selecionado o projeto Viva Barigui, lançado em 2007 pela Prefeitura 

Municipal, e responsável pelo êxito de Curitiba no Globe Award Sustainable City em 

2010, como base empírica para a pesquisa. Este caso foi escolhido para permitir a 

investigação de um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto, 

por meio de um recorte temporal transversal e perspectiva longitudinal. Considerando 

a metodologia adotada, a estrutura da pesquisa está delineada em quatro capítulos.  

O primeiro capítulo se volta para a compreensão da origem da questão 

ambiental urbana e do processo de construção da noção de sustentabilidade. A partir 

disso, estabelece uma discussão a respeito dos aspectos ideológicos da questão 

ambiental urbana pautada pela sustentabilidade e o seu fortalecimento no contexto do 

modo contemporâneo de reprodução do capital. Por fim, apresenta o aporte conceitual 

e metodológico para a investigação empírica do trabalho.  

O segundo capítulo apresenta o contexto e o conteúdo dos Projetos de 

Revitalização da bacia do rio Barigui, empreendidos pela Prefeitura Municipal de 

Curitiba, pautadas pelo arcabouço teórico e metodológico apresentado no primeiro 

capítulo. Tem por finalidade identificar (i) o contexto histórico social, (ii) o lugar de 

existência, (iii) as condições de manifestação, e (iv) os agentes e interesses 

relacionados aos discursos legitimadores e justificadores das propostas de 

intervenção do Projeto Viva Barigui. O material empírico selecionado para a análise é 

composto por documentos produzidos por ocasião da elaboração do projeto e notícias 

acerca do projeto veiculadas na Agência de Notícias da Prefeitura Municipal de 

Curitiba (PMC). A escolha deste material visa capturar o discurso oficial da cidade, 

contido pelo planejamento urbano, em vias de possibilitar a discussão de como a 

ideologia ambiental atravessa os discursos. 

O terceiro capítulo discute a forma como se dá a inserção da questão 

ambiental urbana no processo de planejamento e produção urbana de Curitiba, com 

base nas análises empreendidas. Por meio da identificação das questões 

evidenciadas e ocultadas pelo discurso oficial em torno do Projeto Viva Barigui, busca 

expor os elementos estruturais que demonstram a ideologia que transpassa as 

políticas urbano-ambientais na Capital Ecológica. 
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No último capítulo serão traçadas as considerações finais, onde a análise 

pretende delinear uma crítica aos modelos de sustentabilidade adotados na política 

urbana de Curitiba, notadamente atravessados pela ideologia, que subordina 

interesses gerais aos propósitos de atores hegemônicos. Uma ideologia construída 

sob uma relação paradoxal para preencher rupturas no tecido social e estabelecer 

consensos. 

Por fim, cabe ressaltar que a crítica à ideologia não pode ser compreendida 

como reivindicação de neutralidade científica típica do positivismo. A própria 

construção lógico-narrativa da noção de ideologia centra-se na ocorrência reiterada 

da inversão da não-ideologia em ideologia, isto é, da súbita conscientização de que o 

próprio gesto de sair da ideologia puxa-nos de volta para ela (ZIZEK, 1999). Ou seja, 

a escolha da temática e das teorias que subsidiam a análise já demonstra os valores 

presentes na prática científica. Assim, compreende-se que, a despeito da vigilância 

epistemológica e dos esforços metodológicos necessários para superar juízos de valor 

e romper com as “opiniões” e o senso comum (BOURDIEU, CHAMBOREDON, & 

PASSERON, 1999), as pretensas “objetividade e neutralidade não passam de lenda” 

(MESZAROS, 2012, p. 283), na medida em que o conhecimento é um fato e, nesse 

sentido, é prático, social e histórico (LEFEBVRE, 1991). 
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2 SUSTENTABILIDADE: UMA NOÇÃO IDEOLÓGICA PARA O DIRECIONAMENTO 
DA QUESTÃO AMBIENTAL URBANA 

 

O presente capítulo visa discutir os elementos centrais que fundamentam o 

objeto de estudo do presente trabalho. O desenvolvimento de uma reflexão a respeito 

do planejamento e produção do espaço urbano contemporâneo, levando em 

consideração a incorporação de uma ideologia ambiental, exige inicialmente o 

esclarecimento acerca da concepção de natureza que fundamenta a construção da 

problemática ambiental e da sustentabilidade. A partir desta concepção, o capítulo se 

volta para a análise da institucionalização do debate ambiental, da construção da 

noção de sustentabilidade e problematiza a incorporação desta noção no 

planejamento e produção do urbano. Nesta abordagem, o capítulo elucida a ideologia 

dominante presente na ideia de sustentabilidade e evidencia os paradoxos da questão 

ambiental urbana. Tais questões introduzem a parte final do capítulo que apresenta a 

metodologia a ser adotada no trabalho para compreender o acionamento da ideologia 

presente no tratamento da questão ambiental nas políticas urbanas de Curitiba, a 

“Cidade Modelo” e “Capital Ecológica” brasileira. 

 

2.1 CONCEPÇÃO DA NATUREZA NO CONTEXTO DO CAPITALISMO 

 

Para subsidiar as análises que seguirão, é de primordial importância discutir 

a origem e a construção da noção de sustentabilidade em vias de se compreender 

seu contexto histórico e suas nuances. Nesse sentido, faz-se mister reconhecer que 

as visões de sustentabilidade que hoje ocupam espaços de debate acadêmico, mídia 

e políticas públicas não são neutras nem imutáveis. O significado de sustentabilidade 

varia em sintonia com a dinâmica social, econômica e política que circunscreve as 

relações entre a sociedade e a natureza. (JATOBÁ et al., 2009) 

De acordo com Jatobá et al. (2009), pensar o significado da natureza e a forma 

como o homem se relaciona com este significado permite compreender as mudanças 

que se processaram no modo de a sociedade pensar, interagir e produzir a natureza 

no contexto do modo de produção capitalista. Também possibilita repensar a própria 

forma de construção do conhecimento, sendo possível inferir como os espaços são 

estruturados, interpretados e produzidos. 
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Para Gonçalves (1998), a noção de natureza é um produto social, portanto 

todas as concepções que envolvem a natureza carregam consigo um peso simbólico 

que varia de acordo com as diversas formas de pensamento e ideologias. Por isso, a 

compreensão do que seja natureza torna-se peça chave para a análise da concepção 

da sustentabilidade e de como isso influencia nas formas de produção do espaço. 

A concepção de natureza como algo a ser dominado e possuído em benefício 

do homem tem vigorado como a visão hegemônica no contexto capitalista. Tal 

associação é fruto de uma compreensão da relação homem/natureza por um viés 

antropocêntrico, em que o ambiente é um espaço e o homem o protagonista desse 

espaço. A natureza geralmente é vista como algo que não pode ser produzido pelo 

homem e, portanto, serve de recurso para a atividade produtiva humana.  

Esta visão é funcional ao desenvolvimento do capitalismo, que por meio da 

apropriação e transformação constante da natureza atende às necessidades 

humanas. A partir dessas necessidades, os bens naturais passam a ter um valor 

comercial ou mercantil. Esse valor está relacionado com a escala de valores 

estabelecida pela sociedade para aqueles bens que antes eram chamados naturais. 

Sendo assim, o capitalismo se apropria da natureza sob as mais variadas formas e os 

mais diferentes interesses e objetivos, transformando os elementos naturais em 

recursos (SANTOS & SILVEIRA, 2001). 

Portanto, a sociedade capitalista tem na separação entre homem e natureza 

uma de suas características essenciais na medida em que a expansão do modo de 

produção demanda a transformação progressiva da natureza com a utilização de 

recursos naturais para a obtenção de lucro. Essa lógica produtiva tem como 

consequência um forte impacto sobre o meio ambiente, tanto em termos quantitativos 

quanto qualitativos. 

 

2.2 A CONCEPÇÃO DA QUESTÃO AMBIENTAL E AS ORIGENS DA NOÇÃO DE 

SUSTENTABILIDADE 

 

A temática ambiental ganhou destaque no cenário político internacional a 

partir do final da década de 1960, quando se tentou conciliar desenvolvimento e meio 

ambiente. A partir de então, a questão foi tratada em diversas conferências, cúpulas 

e pactos internacionais, tais como o Clube de Roma em 1968, a 1ª Conferência das 
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Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em 1972, a Eco92, a Rio +5 e a Rio +10, dentre 

outras.  

O pensamento acerca das questões de cunho ambiental se deu em função da 

constatação dos impactos ambientais ocasionados pelos padrões de consumo e de 

produção típicos do modo de produção capitalista. A tese que surgiu foi a de que os 

recursos naturais eram limitados, e as propostas giraram em torno de gerenciar o uso 

destes recursos, reduzindo o crescimento populacional e econômico (ESTADES, 

2002). Nesse sentido, a concepção hegemônica do que vinha a ser a questão 

ambiental foi pautada pela temática do desperdício ou da escassez de matéria e 

energia, desconsiderando as dimensões sociológicas da questão (ACSELRAD et al., 

2009). 

Tal visão associou a questão ambiental à ideia de que todos estamos 

igualmente sujeitos aos efeitos nocivos de uma “crise ecológica”, que se dá a partir do 

entendimento de que o meio ambiente é naturalmente escasso, uno e homogêneo2. 

Essa perspectiva costuma ser vista como de ordem meramente técnica, alheia a 

qualquer discussão acerca dos fins pretendidos com a apropriação extensiva e 

intensiva do meio ambiente (ACSELRAD et al., 2009; POLLI, 2010; RICKLI NETO, 

2012). 

Esse esforço de se compatibilizar a questão ambiental com o pensamento 

desenvolvimentista e economicista ocorre exatamente no período de consolidação do 

ideário neoliberal em escala global, onde as decisões tomadas “pelo mercado” se 

realizam sempre com o máximo de racionalidade. Para Acselrad et al. (2009): 

Essa combinação entre uma concepção socialmente homogênea da questão 
ambiental e estratégias neoliberais vem constituir o pensamento ecológico 
dominante nos meios políticos, empresariais e nas agências multilaterais. 
Assim, de um modo geral, o debate ecológico deixa de interpelar o conteúdo 
do modelo de desenvolvimento, naturalizando-se seus pressupostos atuais 
em seus três âmbitos: acerca do que se produz, de como se produz e para 
quem se produz. (ACSELRAD, MELLO, & BEZERRA, 2009) 

É em meio a esse cenário que surge o conceito de desenvolvimento 

sustentável. O termo foi empregado, pela primeira vez, no contexto da política 

_______________  
 
2 Essa postura enfatiza a crítica ao desenvolvimento econômico, com base na crença neomalthusiana 
da escassez irreversível dos recursos. 
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internacional, no relatório World Conservation Strategy – Living resource conservation 

for sustainable development, publicado em 1980 pela IUCN (International Union for 

the Conservation of Nature). Nesse relatório foram resumidos os principais pontos 

relativos às falhas das políticas para o desenvolvimento dos países tidos como 

subdesenvolvidos (LASCHEFSKI, 2013). 

As discussões se concentraram em aspectos econômicos sem considerar os 
aspectos sociais e, sobretudo, os ecológicos. Diante das consequências de 
questões como o agravamento da pobreza, os problemas ambientais e a 
depredação dos recursos naturais, o relatório aponta como estratégia a 
reformulação e ampliação dos objetivos do desenvolvimento, considerando a 
“limitação dos recursos” e a “capacidade de carga” dos ecossistemas. Além 
disso, os autores do relatório destacam as necessidades das gerações 
futuras como parâmetro para providenciar o bem-estar social e econômico. O 
objetivo da conservação é de segurar a capacidade da Terra para sustentar 
o desenvolvimento e apoiar toda vida. (LASCHEFSKI, 2013, p. 145) 

O discurso propagado pelo relatório da IUCN buscava um consenso acerca 

do conceito de desenvolvimento sustentável. Dessa forma, o texto virou base para a 

definição do termo, em 1987, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente das 

Nações Unidas, no chamado Relatório Brundtland ou Relatório Nosso Futuro Comum. 

Aqui, desenvolvimento sustentável foi definido como o desenvolvimento que satisfaz 

às necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações em 

satisfazer suas necessidades.  

O relatório sugeria que o desenvolvimento sustentável deveria ser 

reconhecido como o propósito orientador da ação política e econômica internacional. 

A isso se relaciona a alteração da matriz de crescimento econômico a qualquer custo, 

principalmente elevados custos socioambientais, que vinham caracterizando o 

modelo de expansão capitalista. Nesse contexto, a noção de sustentabilidade 

ambiental corresponde a uma dimensão a ser incorporada à própria noção de 

desenvolvimento e não a um conceito fundamentalmente diferente da ideia de 

crescimento econômico a qualquer preço (COSTA, 1999). 

Em outras palavras, pode-se dizer que o conceito de sustentabilidade traz 

consigo uma proposta de reprodução e manutenção do capitalismo em nível global. 

Todo o debate em torno de uma crise ambiental, limites naturais e sustentabilidade é 

um debate sobre a preservação de uma ordem social específica e não acerca da 

preservação da natureza em si. 
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O adjetivo sustentável, acrescentado ao desenvolvimento, foi uma forma de 

buscar resolver a contradição entre o crescimento econômico e a necessidade de 

preservação dos recursos naturais. Cabe ressaltar que a definição do termo proposta 

no Relatório Brundtland não define a forma ou quais são as necessidades a serem 

atendidas pela sustentabilidade, uma vez que remete aos interesses dos diferentes 

grupos sociais e a um conflito de valores (CARDOSO, 2002). 

Para Costa (1999), essa imprecisão transformou o conceito de 

sustentabilidade em um “guarda-chuva” capaz de abrigar uma variada gama de 

propostas e abordagens. Tal abrangência, se por um lado tem o mérito de alinhavar 

iniciativas e propostas de diversas origens, por outro, ao evidenciar a imprecisão do 

conceito, tende a transformá-lo em peça de retórica. 

É exatamente esse caráter “aberto” da noção de sustentabilidade que vai 
ensejar que esta seja objeto de disputas, no campo intelectual, em torno de 
sua definição legítima. Essa disputa se torna mais importante pelo caráter 
normativo do conceito, ou seja, mais do que descrever a realidade, trata-se 
aqui de uma noção que busca estabelecer parâmetros que deverão orientar 
as ações privadas e públicas, conferindo-lhes mais legitimidade na medida 
em que possam ser consideradas mais ou menos “sustentáveis”. 
(CARDOSO, 2002, p. 54) 

Apesar das abordagens diferenciadas que propicia, a noção de 

sustentabilidade vem sendo sistematicamente adotada nas convenções 

internacionais sobre meio ambiente e desenvolvimento, sendo repetida 

exaustivamente nos documentos oficiais e inserida na formulação de políticas públicas 

pelo mundo afora e no Brasil, bem como incorporado ao discurso empresarial. Isso 

indica a existência de um processo de legitimação e institucionalização normativa da 

expressão “desenvolvimento sustentável” (JATOBÁ, CIDADE & VARGAS, 2009). 

Com o planejamento e políticas urbanas não é diferente. O reconhecimento 

sobre o enfrentamento de uma “crise ambiental” tem feito parte do escopo geral da 

construção do planejamento urbano, redefinindo a relação entre cidade e meio 

ambiente (RICKLI NETO, 2012). 

 

2.3 A QUESTÃO AMBIENTAL INSERIDA NO URBANO 

 

A articulação entre a questão urbana e a questão ambiental é bastante 

recente. Até meados do século passado, as questões urbanas eram vistas como 



27 
 

 

alheias à questão ambiental e, na discussão do urbano, a natureza aparecia apenas 

no âmbito da produção de parques, praças e jardins (MONTE-MÓR, 2015). 

De acordo com Cardoso (2002), o urbano apareceu tardiamente no processo 

político de discussões ambientalistas. No Clube de Roma e na 1ª Conferência da 

ONU, os debates giraram em torno da questão do controle populacional e da 

necessidade de se desenvolverem políticas compensatórias para aumentar a 

eficiência do sistema econômico e corrigir os desequilíbrios sociais.  

Foi apenas no Relatório Brundtland, em 1987, que a temática das cidades foi 

abordada, ainda assim de forma secundária. Neste relatório foram discutidas questões 

como a falta de recursos para a estruturação do espaço urbano que ocorre nas 

cidades dos países pobres, a questão da distribuição da população no território e a 

concentração de atividades industriais e da pobreza como a origem dos problemas 

ambientais urbanos (RICKLI NETO, 2012; ACSELRAD, 2009; CARDOSO, 2002). 

A visão apresentada, além de culpar os pobres pelos problemas ambientais, 

ignorou as relações entre a pobreza, o êxodo rural e os processos de modernização 

excludente, em que a concentração de renda e fundiária se torna a base do 

empobrecimento da população. Ignorou, ainda, a influência desses processos sobre 

o crescimento e a estruturação das cidades nos países de Terceiro Mundo 

(CARDOSO, 2002). 

O Relatório Brundtland preparou o ambiente para a Conferência do Rio, 

realizada em 1992. A Eco 92 enfatizou a questão da distribuição da população no 

território e a concentração de atividades industriais e da pobreza como a origem dos 

problemas ambientais urbanos e propiciou a redação da Agenda 21, um programa de 

ação que visava a promover um novo padrão de desenvolvimento, conciliando 

métodos de proteção ambiental, de justiça social e de eficiência econômica. 

A questão urbana ambiental é desenvolvida na Agenda 21 com enfoque na 

necessidade de melhoria da qualidade de vida nos países pobres, por meio do 

enfrentamento do problema da pobreza e de intervenções públicas que possam 

melhorar as condições de vida nos assentamentos populares. Nesse sentido, a 

Agenda 21 segue o enfoque adotado pelo Relatório Brundtland, detalhando-o 

(CARDOSO, 2002). 

O pouco aprofundamento da questão urbana ao longo das discussões 

ambientais em escala global é consequência do entendimento do conceito de 

natureza no contexto capitalista, no qual, conforme citado anteriormente, o homem é 
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visto como um elemento externo à natureza, devendo dominá-la para garantir o 

atendimento das suas necessidades. Paradoxalmente, é este mesmo domínio da 

natureza, com a utilização desmedida de seus recursos, que acarreta a crise 

ambiental. Ou seja, de um modo geral, as grandes cidades/metrópoles são 

reconhecidas, no que se refere a questões vinculadas à natureza, como fonte de 

problemas ecológicos devido à desnaturalização do espaço. 

Em termos de visão hegemônica constituída no processo de discussão das 
questões ditas ambientais, o urbano é incorporado como uma não-natureza, 
mas principalmente como fonte de problemas que ampliam a dita crise 
ecológica, assim como dentro do urbano a pobreza é desenvolvida como 
maior impactante na natureza. O urbano aparece com pouca aderência às 
questões ambientais, mas por outro lado, a construção da crise ecológica 
serve de amparo para decisões sobre o planejamento urbano, e também 
confere legitimidade ao próprio planejamento. (RICKLI NETO, 2012, p. 54) 

Nessa perspectiva, a associação da noção de sustentabilidade ao meio 

urbano, tal qual a própria sustentabilidade, é polissêmica, permitindo abordagens 

diversificadas. Para Acselrad (2009), com o advento da Agenda 21, ao mesmo tempo 

em que foi possível verificar a ambientalização do debate sobre políticas urbanas, 

observou-se, também, a entrada crescente do discurso ambiental no tratamento da 

questão urbana. Por iniciativa de atores sociais envolvidos no processo de produção 

da cidade, a sustentabilidade é acionada para dar legitimidade às suas perspectivas 

e concepções, assim evidenciando a sua compatibilidade com os propósitos de dar 

durabilidade ao desenvolvimento, de acordo com os princípios da Agenda 21. 

De fato, é possível perceber a incorporação da dimensão ambiental nas 

políticas públicas urbanas, por exemplo, na adoção de parâmetros urbanísticos que 

buscam resgatar elementos da natureza nas cidades, a priorização de políticas 

relativas à vulnerabilidade e ao risco ambiental, etc. De acordo com Costa (2015): 

Do ponto de vista da produção do espaço pelos agentes sociais formais, 
observa-se uma progressiva incorporação da natureza nos processos de 
produção e valorização do espaço, a exemplo da dinâmica imobiliária recente 
em que a proximidade, o acesso ou controle sobre a natureza vem 
promovendo a elevação dos patamares de valorização da terra e dos imóveis. 
O controle e a destinação das rendas diferenciais assim geradas vêm sendo 
objeto de disputa entre os agentes sociais envolvidos. (COSTA, 2015, p. 47) 

É importante ressaltar a natureza desigual e excludente do processo de 

urbanização brasileiro, tanto com relação à desigualdade socioeconômica e cultural, 
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quanto de direitos e de poder dos indivíduos ou grupos sociais para influenciar nas 

possibilidades de apropriação da cidade e seus atributos, dos recursos naturais e bens 

ambientais. Para Rickli Neto (2012), devido a este padrão desigual, a incorporação da 

questão ambiental no planejamento urbano acaba por remeter às contradições no 

espaço produzido, vinculando problemas de uso do solo e impactos ambientais a 

estratos sociais específicos. 

O senso comum sugere que os pobres das cidades e as cidades pobres são, 

em geral, os maiores causadores das problemáticas ambientais, devido, entre outros 

fatores, ao modo supostamente desordenado como ocupam o território. Assim, os 

assentamentos informais são estigmatizados, sendo responsabilizados por boa parte 

do que se entende por degradação ambiental. Isso leva à concretização de diversas 

ações de remoção legitimadas pela questão ambiental (POLLI, 2010). 

A aceitação desse estigma tem levado a processos de planejamento e 

produção urbana que utilizam como recurso a restrição de áreas ambientalmente 

frágeis para tipologias de ocupação urbana sobre as quais se tem maior controle. 

Exemplo é a permissão de condomínios residenciais, normalmente voltados para 

classes média e alta, justificada pela aparente limpeza dos empreendimentos de alto 

padrão, ou de instauração de atividades de mineração em áreas ambientalmente 

frágeis numa tentativa a impedir a ocupação informal sobre essas áreas. Ocorre que 

o planejamento que propõe tais práticas atua seguindo a lógica de mercado, sem 

propor uma reflexão crítica e nem alternativas, mesmo que esta seja contrária aos 

interesses da cidade (ROLNIK, 2015). 

Dentro deste pensamento, o mesmo Estado que lança mão da ideia de 

degradação ambiental para criminalizar os moradores de áreas de 

proteção/fragilidade ambiental, por meio do planejamento urbano, por vezes 

disponibiliza ferramentas que viabilizam ocupações formais sobre áreas de interesse 

ambiental. Tais ações são justificadas por um suposto consenso em relação à forma 

de garantir a preservação dos recursos naturais, pretensamente orientando as 

políticas ambientais e territoriais.  

Rickli Neto (2012) enfatiza que o acionamento da questão ambiental tem 

alcançado a legitimidade, geralmente, no sentido da responsabilidade compartilhada 

e da concepção do ambiente uno, desmobilizando práticas contrárias ao novo 

simbolismo e aos interesses hegemônicos, colocando todos os homens como 

coparticipantes da destruição do planeta e, também, responsáveis por sua 
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recuperação. Ignoram-se, nessa perspectiva, as contribuições diferenciadas e a 

distribuição desigual das consequências desses processos. 

A partir desse viés, é possível indagar o acionamento ideológico da questão 

ambiental em torno do modelo de desenvolvimento urbano capitalista por meio da 

sustentabilidade. Tratar o tema na perspectiva da ideologia significa ir além da 

exploração dos sentidos e significados ou da constatação das dimensões simbólicas 

e discursivas da temática ambiental. Enveredar por essa perspectiva possibilita 

apreender os diferentes sentidos de natureza e as maneiras como esses sentidos, 

mobilizados pelas formas simbólicas, serve para estabelecer e sustentar relações de 

dominação (CIDADE, 2001).  

 

2.4 IDEOLOGIA, PARADIGMAS E DISCURSOS DA SUSTENTABILIDADE URBANA 

 

O tema da ideologia tem sido alvo de debates em diversas correntes teóricas 

e entre diferentes linhas de uma mesma corrente, como é o caso dos marxistas. 

Dentre as correntes teóricas é possível identificar duas concepções: a positivista e a 

crítica. Na concepção positivista, o termo ideologia corresponde ao termo ideário, em 

referência ao sentido neutro de conjunto de ideias, de doutrinas ou de visões de 

mundo de um indivíduo ou de um grupo, orientado para suas ações políticas. Por sua 

vez, na concepção crítica, originária do conceito marxista, ideologia pode ser 

considerada um instrumento de dominação que age por meio de persuasão ou 

dissuasão de forma prescritiva, alienando a consciência humana. É esta segunda 

concepção que interessa para a discussão proposta no presente trabalho. 

Ao criticarem a ideologia alemã, Marx e Engels (2007) expressam de início a 

concepção de ideologia como uma ilusão ou consciência deformada da realidade. Ao 

desenvolverem sua discussão, os autores ressaltam a ilusão dos homens com suas 

formas sociais reais em sua materialidade histórica, que leva à definição de ideologia 

como uma forma de consciência social. 

Chauí (1980), ao referenciar-se à abordagem marxista de ideologia, ressalta 

que por ilusão não se deve entender ficção, falsidade ou invenção, pois assim pode-

se aferir que há ideologias verdadeiras e outras falsas. Ilusão deve ser entendida aqui 

como abstração e inversão: abstração porque para a ideologia a realidade se 

apresenta como algo dado e acabado, sem indagação ou crítica acerca de como tal 

realidade foi socialmente produzida; inversão porque o viés ideológico, ao tomar os 
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efeitos pelas causas, insere a realidade socialmente produzida como algo naturalizado 

ou não passível de transformação. 

De acordo com Zizek (1999), o conceito de ideologia como é defendido pelo 

marxismo tradicional é insuficiente, nesse sentido, afirma que a ideologia não consiste 

em uma falsa consciência e não reside no saber, mas sim no fazer, no campo das 

práticas. Para ele, a ideologia se realiza por meio de uma fantasia social, pois ela não 

encobre a realidade dos sujeitos, mas que a realidade em si, como é vivida, já é 

ideologia, pois somente por meio desse artifício que se é capaz de enxergar a 

sociedade como um todo completo e harmônico, quando na verdade a sociedade em 

si é uma fantasia criada para excluir o conflito. “A fantasia ideológica não se opõe à 

realidade; ela estrutura a própria realidade social, sempre tentando apagar as pistas 

da sua impossibilidade” (BARROS, 2014, p. 151). 

Para Althusser (2001), a ideologia não reflete o mundo real, mas representa 

a relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência, na 

mesma linha de pensamento. Deste modo, diferentes ideologias são diferentes 

representações da realidade social e imaginária dos sujeitos e não uma representação 

do real em si.  Para o autor, a ideologia possui uma existência material, pois sempre 

existe em um aparelho, em suas práticas, se manifestando por meio de ações, 

comportamentos, etc. 

Nesta mesma linha de pensamento, Mészáros (2012) defende que a ideologia 

é uma forma específica de consciência social, materialmente ancorada e sustentada. 

Para o autor, a ideologia é a consciência prática inevitável da sociedade de classes, 

articulando conjuntos de valores e estratégias rivais em busca do controle do 

metabolismo social, não podendo, portanto, ser superada nesse tipo de sociedade.  

Zizek (1999) destaca três noções associadas ao conceito de ideologia. O 

primeiro trata ideologia como um conjunto de crenças voltadas para ação. O segundo 

considera a sua existência material por meio dos “Aparelhos Ideológicos de Estado”3. 

_______________  
 
3 Conceito dado por Althusser (2001), que designa os instrumentos institucionais de disseminação de 
ideais de um certo grupo ou classe. Para o autor, estes instrumentos são necessários, pois, para uma 
determinada formação social sobreviver, precisa reproduzir seus meios de produção, garantidos pelas 
ferramentas utilizadas em sua produção material (matéria prima e equipamentos) e pela força de 
trabalho. A reprodução da força de trabalho está ligada tanto às suas necessidades básicas de 
sobrevivência, como também à aceitação de todo o sistema produtivo-exploratório, por meio da 
promoção de um falseamento da real estrutura na qual os trabalhadores estão inseridos (uma 
desapreensão da realidade objetiva), sendo essa uma das condições da reprodução de uma formação 
social. 



32 
 

 

O terceiro, chamado de autodispersão, consiste em um modo analítico que tende a 

relativizar o alcance de uma ideologia, de modo que, ou um processo ideológico é 

determinante, mas atinge um pequeno contingente, ou atinge um grande contingente, 

mas tem pouca importância e influência. 

Para Mészáros (2012) o poder da ideologia dominante é enorme, tanto pelo 

esmagador poder material e por um equivalente arsenal político-cultural à disposição 

das classes dominantes, quanto porque esse poder ideológico prevalece graças à 

posição de supremacia da mistificação, por meio da qual os receptores são induzidos 

a endossar valores e diretrizes práticas que são, na realidade, totalmente adversas 

aos seus interesses vitais. Para ele, as ideologias críticas, que procuram negar a 

ordem estabelecida, não podem mistificar seus adversários, pois nada tem a oferecer 

àqueles estabelecidos em posições dominantes e que estão conscientes de seus 

interesses. Assim, o poder de mistificação é exclusivo da ideologia dominante. 

Thompson (1995), ao interpretar os processos sociais nos quais e pelos quais 

as formas simbólicas permeiam o mundo social, conceitua ideologia como um sentido 

a serviço do poder. Assim, estudar ideologia é compreender e explicar as maneiras 

pelas quais as formas simbólicas são usadas para a implantação e para a manutenção 

de relações de dominação. 

Em sua obra O poder simbólico, o sociólogo Pierre Bourdieu (1989) afirma 

que em toda sociedade as classes dominantes procuram mostrar os interesses 

particulares como se fossem o interesse de toda comunidade, utilizando-se assim de 

uma violência simbólica que visa garantir a manutenção do poder. Esses interesses 

particulares tomados como coletivos correspondem ao embasamento de formulação 

de ideologias. 

O autor afirma, ainda, que não se deve tratar a ideologia como mito ou algo 

subjetivo, silenciando assim tudo que se relaciona ao seu campo de produção. As 

ideologias devem sua estrutura e suas funções às condições sociais da sua produção 

e da sua circulação e, portanto, possuem razões muito específicas para surgir e se 

conservar (BOURDIEU, 1989). 

Ranciere (1996) defende que é no momento em que surge a ideologia que a 

função política se anula, já que a partir daí a política representa um modo parasitário 

da verdade que tem como função primária a garantia da coesão do todo social. Para 

o autor, ideologia não serve apenas como uma palavra que pode designar o simulacro 

ou a ilusão, mas que pode apresentar diferentes aspectos. 
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Ideologia é a palavra que assinala o estatuto inédito da verdade forjada pela 
meta-política: a verdade enquanto verdade do falso... Ideologia é o nome da 
distância indefinidamente denunciada das palavras e das coisas, o operador 
conceitual que organiza as junções e as disjunções entre os elementos do 
dispositivo político moderno. Alternativamente, permite reduzir a aparência 
política do povo a ilusão, recobrindo a realidade do conflito ou, ao contrário, 
denunciar os nomes do povo e as manifestações de seu litígio como velharias 
que retardam o advento dos interesses comuns. Ideologia é o nome que liga 
a produção do político à sua evacuação, que designa a distância das palavras 
às coisas como falsidade na política sempre transformável em falsidade da 
política. Mas é também o conceito pelo qual se declara que qualquer coisa 
pertence à política, à demonstração "política" de sua falsidade... É, em suma, 
o conceito onde toda política se anula, seja por sua evanescência 
proclamada, seja, ao contrário, pela afirmação de que tudo é política, o que 
significa dizer que nada o é, que a política é apenas o modo parasitário da 
verdade. Ideologia é, definitivamente, o termo que permite sempre deslocar 
o lugar do político até seu limite: a declaração de seu fim.  (RANCIERE, 1996, 
pp. 92-93) 

Desse ponto de vista, a ideologia dominante não apenas reflete as ideias das 

classes dominantes como também deslegitima as ideias que lhe são contrárias a fim 

de obnubilar conflitos. A ideologia dominante está relacionada, então, à legitimação 

do poder de uma classe social dominante.  

Tal entendimento pode ser associado com a discussão conceitual e 

epistemológica de Eagleton (1997) acerca da ideologia, que afirma que tal processo 

de legitimação se utiliza de estratégias para excluir formas contrárias de pensamento 

e obscurecer a realidade social de modo conveniente aos interesses dominantes, 

desafiando qualquer forma de vida política. Ao serem interpelados pela ideologia 

dominante, a maioria dos indivíduos aceita sua auto constituição ideológica como algo 

natural, como realidade e, portanto, raramente entram em conflito com o Aparelho 

repressivo do Estado4, que é projetado para qualquer um que aceite a ideologia 

dominante (ALTHUSSER, 2001). 

Corroborando este pensamento, Ansart (1978) afirma que as proclamações 

repetitivas acerca da excelência de determinadas estratégias ou determinado regime 

respondem ao conjunto das tensões entre os mecanismos de Estado e as classes 

sociais não favorecidas pelo regime. Tal repetitividade busca dissipar em palavras a 

_______________  
 
4 Aparelho repressivo do Estado é aquele que funciona por meio da violência, compreende “o Governo, 
a Administração, o Exército, a Polícia, os Tribunais, as Prisões, etc. Os Aparelhos Repressivos de 
Estado operam em vias de garantir a reprodução das relações de exploração no Estado capitalista e, 
também, para garantir as condições políticas do funcionamento dos Aparelhos Ideológicos de Estado. 
Estes, por sua vez, asseguram a maior parte da reprodução das relações de produção, protegidos pelo 
Aparelho repressivo de Estado. É através da ideologia dominante que o AE e os AIE mantêm uma certa 
harmonia que garante a proteção de um pelo outro. (ALTHUSSER, 2001) 
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luta difusa entre a classe governante e os intelectuais, luta que se entrelaça com a 

busca do controle das expressões da classe dominada.  

Cabe aqui, portanto, a consideração de que a existência de uma ideologia 

dominante não exclui a possibilidade de outras ideologias. Embora não se possa 

compreender a ideologia de forma isolada dos seus sistemas de produção, circulação 

e consumo, a visão funcionalista que explica a ideologia apenas pelo seu papel de 

garantir a reprodução da ordem vigente deixa escapar o caráter de certas ideologias 

de estar em oposição a esse funcionamento social (ANSART, 1978).  

De fato, para Mészaros (2012), a posição ideológica que questiona 

radicalmente a persistência histórica do próprio horizonte de classe, antevendo a 

supressão de todas as formas de antagonismo de classes, é a única que pode tentar 

superar as condições de uma sociedade dividida em classes. Assim, o papel da crítica 

à ideologia é, nesse sentido, apontar, em uma ordem social vigente, os elementos que 

demonstram o caráter antagônico desse sistema. O ponto de partida da crítica à 

ideologia tem de ser o pleno reconhecimento do fato de que o sistema social oculta a 

essência da sociedade, devendo operar mais no sentido do fazer do que do saber, 

pois a fantasia ideológica não se opõe à realidade, ela a estrutura (ZIZEK, 1999).  

Podemos entender, então, que a construção da ideologia dominante está 

amalgamada nas relações de poder de uma sociedade ao mesmo tempo em que 

encobre tais relações a partir da alienação das classes dominadas. Produz, assim, 

uma consciência ilusória da realidade material. Tal consciência não pode ser 

entendida como falsa, pois está implicada no fazer, e, portanto, na realidade. 

Realidade essa que, na construção ideológica, se apresenta como algo naturalizado, 

sem questionar as condições sociais de sua produção. Ou seja, a ideologia dominante 

apresenta a realidade a partir da aparência social imediata que é de interesse da 

classe dominante expor para criar uma consciência ilusória unificada.  

A partir dessas fundamentações, é possível supor que a questão ambiental 

urbana, norteada pela concepção de sustentabilidade, tem sido vinculada à ideologia 

dominante, na medida em que a preocupação com o meio ambiente nas cidades serve 

como temática unificadora ao deixar de questionar seus fundamentos. A concepção 

hegemônica, pautada pela ideia de crise ecológica e da escassez dos recursos 

naturais, ocultou a existência de diferentes interesses ou interpretações para a 

questão ambiental.  
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De fato, diante das crescentes problemáticas ambientais, surgiram diversas 

interpretações acerca da questão ambiental urbana, dentre as quais destacam-se as 

abordagens do Ecologismo Radical, da Ecologia Política e do Ambientalismo 

Moderado (CARDOSO, 2002; JATOBÁ et al. 2009; RICKLI NETO, 2012; RIBEIRO et 

al., 2012). A abordagem do Ecologismo Radical propõe a separação de territórios 

especiais para uma proteção integral, numa visão romantizada da natureza, sem 

permissão de nenhum uso antrópico. Por sua vez, a abordagem da Ecologia Política 

vê o território como palco de conflitos socioambientais que refletem não apenas o 

modelo cultural e econômico vigente, mas também a correlação de forças 

preponderante na sociedade. Por fim, a abordagem do Ambientalismo Moderado, que 

veio a se tornar a visão hegemônica, propõe a conciliação dos usos antrópico e 

conservacionista em um mesmo território sem, no entanto, esclarecer como atingir 

esse objetivo (JATOBÁ et al., 2009).5  

É esta última concepção que vem interpelando o nível político geral e tem 

orientado as políticas ambientais vigentes, reduzindo a questão ambiental a uma 

discussão sobre o que é possível preservar. Tal formulação esconde a premissa de 

aceitar a sociedade atual e suas desigualdades fundamentais como algo dado, 

despolitizando o tema e tornando a sua discussão de ordem técnica (ESTADES, 

2002). 

Ao privilegiar o eixo econômico-ecológico, tal concepção se ocupa em 

estabelecer quanto e quais capitais ambientais preservar, dando espaço a uma 

aliança conceitual entre o desenvolvimentismo e o conservacionismo, funcionalizando 

e subordinando o meio ambiente aos interesses do capital. Representa, portanto, mais 

uma estratégia do capitalismo neoliberal para se reafirmar enquanto sistema social e 

político dominante. 

 

2.4.1 A ideologização da questão ambiental 

 

_______________  
 
5 Cabe ressaltar que, embora as abordagens Ecologismo Radical, da Ecologia Política e do 

Ambientalismo Moderado sejam as mais usuais na concepção da questão ambiental urbana, essa 
concepção não se restringe a essas abordagens. Existem, por exemplo, abordagens como a do 
Ecodesenvolvimento e da Ecologia Marxista, mas essas não são usuais na concepção das políticas 
urbanas. 
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Para Vizeu et al. (2012), em sua versão pautada pela sustentabilidade, o modo 

de produção capitalista pressupõe a possibilidade do aumento da riqueza e 

prosperidade social sem que isto necessariamente implique o aumento da degradação 

ambiental e de injustiças sociais. Entretanto, o conceito de desenvolvimento 

sustentável deixa transparecer uma ambígua relação entre as condições históricas de 

sua emergência como ideia pretensamente reparadora da atual crise socioambiental 

e de seu real sentido de reforço da lógica do capital. 

A despeito da retórica conservacionista, o desenvolvimento sustentável 

possibilita a contínua e indefinida acumulação dos lucros ao não prever limites para o 

desenvolvimento econômico. Quanto ao seu compromisso com a justiça social, os 

pressupostos dominantes do desenvolvimento sustentável ignoram o fato de o 

capitalismo ser inerentemente estabelecido em princípios de desigualdade, expressos 

na apropriação dos meios de produção, divisão do trabalho, especialização e 

hierarquização. Ademais, tanto não questiona a hegemonia do mercado enquanto 

orientador da atividade produtiva, quanto pouco discute até que ponto a lógica de 

produção para o mercado é coerente com o propósito de manutenção da vida no 

planeta e de redução das injustiças sociais. Por fim, ao corroborar com a perspectiva 

desenvolvimentista do capital que entende o ambiente enquanto repositório de 

recursos a serem utilizados para satisfação das necessidades humanas, não distingue 

a diferença entre desejos e necessidades nem reconhece que tais necessidades são 

socialmente construídas. Atua, assim, como ideologia ao mascarar e distorcer o real 

e sustentar a visão capitalista como a visão dominante (VIZEU et al., 2012). 

Ao ser deslocado para o espaço urbano, ao mesmo tempo fragmentado e 

articulado, reflexo e condicionante social, conjunto de símbolos e campo de lutas 

(CORRÊA, 2002), a questão ambiental associa-se ao debate sobre o desenvolvimento 

das cidades nas rearticulações políticas. Por meio destas articulações, os agentes 

hegemônicos envolvidos na produção do espaço urbano utilizam a sustentabilidade 

para representar uma identidade simbólica da cidade, que unifica o pensamento 

acerca de seu planejamento e produção (ACSELRAD, 2004). 

Desse modo, os agentes sociais apropriam-se da sustentabilidade urbana a 

partir de diversos sentidos, mediante artifícios discursivos, encontrados em agendas 

e programas governamentais. Cada apropriação simboliza a interpretação ideológica 

do que é ser sustentável, a qual está, de forma geral, de acordo com os interesses de 

determinados agentes, um grupo minoritário que se utiliza de discursos para reger o 
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sistema por meio da imposição da constituição socialmente legitimada da questão 

ambiental regular e garantir sua contínua acumulação flexível de capitais (TEODORO, 

2012).  

Ao investigar as diversas matrizes discursivas da sustentabilidade urbana que 

vêm sendo aplicadas ao planejamento e produção do urbano, Acselrad (2009) 

identificou três principais representações sobre o que seria a sustentabilidade urbana, 

a saber: 

(i) Representação técnico-material das cidades: associa sustentabilidade ao 

combate ao desperdício de recursos materiais e de base, em grande parte 

influenciada pelas primeiras conferências internacionais sobre mudanças climáticas e 

suas consequências. Possui uma visão focada na racionalidade ecoenergética e no 

metabolismo urbano, onde “a cidade será vista em sua continuidade material de 

estoques e fluxos” (ACSELRAD, 2009, p. 54). 

(ii) Cidade como espaço da qualidade de vida: matriz da sustentabilidade 

pensada através da “qualidade de vida, com foco em componentes não mercantis da 

existência cotidiana e cidadã da população urbana” (ACSELRAD, 2009, p. 59). 

Resgata sentidos como cidadania, urbanidade, diálogo, participação social e 

patrimônio, buscando o fortalecimento do sentimento de pertença dos habitantes que 

se relaciona tanto com a estrutura física quanto com a composição e dinâmica social 

dos lugares da cidade. 

(iii) Cidade como espaço da legitimação das políticas urbanas: relaciona-se 

com a articulação dos princípios de justiça ambiental, onde o foco é a capacidade dos 

governos de atender as demandas sociais de forma equilibrada. A partir desta visão, 

“a insustentabilidade exprime a incapacidade de as políticas urbanas adaptarem a 

oferta de serviços urbanos à quantidade e à qualidade das demandas sociais”. 

(ACSELRAD, 2009, p. 61) 

O autor ressalta que, particularmente no Brasil, as políticas e projetos urbanos 

têm privilegiado a leitura da cidade a partir de uma matriz técnico-material, com o 

intuito de tornar a cidade autossuficiente e consciente com relação ao uso dos 

recursos naturais. A redução da durabilidade da cidade à sua dimensão estritamente 

material tende a descaracterizar a dimensão política do espaço urbano, 

desconsiderando a complexidade da trama social responsável tanto pela reprodução 

como pela inovação na temporalidade histórica das cidades. Assim, as matrizes de 

legitimação das políticas urbanas e de espaço da qualidade de vida têm seus vieses 
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precarizados e, em geral, aplicados de forma retórica, haja vista não serem tão 

vantajosos para a reprodução do capital. Nesse sentido, a matriz discursiva 

hegemônica formula e institui uma sustentabilidade que funciona como oportunidade 

de se prolongar as perspectivas de competitividade, o que significa, em última 

instância, a sustentabilidade do processo de acumulação (ACSELRAD, 2009). 

Nesse sentido, o capital se apropria da sustentabilidade e da questão 

ambiental de forma ideológica em vias de legitimar seu projeto de cidade. Tendo em 

vista a constante pressão que o modelo econômico capitalista exerce sobre os 

recursos naturais para o seu desenvolvimento, criou-se um cenário de crise ecológica. 

De acordo com o pensamento hegemônico, tal crise instaura-se pelo uso excessivo 

dos recursos naturais para a manutenção de uma sociedade de consumo e apenas a 

“modernização ecológica” poderia sobrepujar tal problemática. 

Não é possível ignorar, por outro lado, que tal representação do pensamento 
ambiental hegemônico, embora internalize a perspectiva do avanço 
tecnológico, do aprimoramento da cadeia de produção e de manejo dos 
recursos, de eficiência energética, dentre outros fatores que em conjunto 
incutem a concepção do desenvolvimento sustentável e seu viés reformador, 
constitui-se em matriz interpretativa que apenas se agrega a um contexto 
histórico ditado e consolidado pelo livre-mercado, pouco alterando suas 
contradições estruturais (RIBEIRO F. P., 2014). 

Apesar de propagar um novo urbano tecido pela tecnologia e pela sinergia 

entre economia e meio ambiente, a concepção dessa tática de “modernização 

ecológica” recai sobre antigas instituições do capitalismo, aceitando passivamente as 

amarras de “cenário inevitável” constituídas pela globalização neoliberal. Visa, assim, 

assegurar a preservação ambiental sem prejudicar o modelo de sociedade de 

consumo a partir da premissa de “conciliar o crescimento econômico com a resolução 

dos problemas ambientais, dando ênfase à adaptação tecnológica, à celebração da 

economia de mercado, à crença na colaboração e no consenso” (ACSELRAD et al., 

2009, p. 14). 

Essa concepção socialmente homogênea da questão ambiental constrói o 

pensamento ecológico dominante nos meios políticos, empresariais e nas agências 

multilaterais. Para Acselrad et al. (2009), a ideia de modernização ecológica levou ao 

monopólio do pensamento sobre a problemática ambiental que permitiu que os 

Estados hegemônicos e as empresas transnacionais direcionassem o debate para 
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áreas que não interferissem na lógica do mercado capitalista, ignorando a distribuição 

desigual dos riscos ambientais e as análises sobre fatores sociais.  

Quando associada ao planejamento urbano, essa concepção da questão 

ambiental é evocada de modo a fazer transitar as expectativas de bem-estar dos 

âmbitos da habitação, da saúde e dos direitos sociais, fortemente marcados pelo 

acesso socialmente desigual, para uma noção de meio ambiente construída como una 

e comum a todos. Como enfatiza Acselrad (2004): 

O meio ambiente, vestido desta roupagem universalista, convém, por certo, 
aos propósitos de pré construção de um consenso social destinado a 
reconstituir o sentido de comunidade, solidariedade e interesse comum em 
um mundo socialmente fragmentado, buscando acomodar as diferenças em 
uma nova totalidade interdependente (ACSELRAD, 2004, p. 28). 

É necessário compreender, perante os argumentos até aqui desenvolvidos, 

que tal consenso social responderá à reciprocidade entre o modo de produção 

capitalista neoliberal e meio ambiente. De um lado, este meio ambiente significa um 

todo formado pelos dilemas sociais e ambientais, bem como pelos recursos que a 

natureza pode oferecer ao modo de produção. Por outro lado, a economia, 

atravessada pelo modo de produção, se apropria destes recursos naturais e do 

discurso da crise ambiental para promover medidas de melhor aproveitamento dos 

recursos, menor impacto ambiental, geração de emprego e renda, dentre outros 

fatores que contribuam para a superação das problemáticas trazidas por esta crise. 

(RIBEIRO F. P., 2014) 

A apropriação do discurso ambiental pelo mercado sedimenta seu viés 
paradigmático e influirá, ao longo de poucos anos, no âmbito político da 
produção do espaço urbano. Entretanto, assim o fará por meio de 
institucionalidades em que o discurso teórico-ideológico do livre-mercado 
orienta, tornando-se, da mesma forma, uma expressão enviesada, restrita e 
ideológica, segundo concepções muito abrangentes de sustentabilidade 
(RIBEIRO F. P., 2014, p. 128). 

Compans (2009) ressalta que tais associações apenas são possíveis devido 

ao caráter impreciso da definição de sustentabilidade. Constata, ainda, que os 

mesmos agentes que formulam o discurso da cidade sustentável atuam para a 

disseminação da cidade global.  
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Mais surpreendente ainda é o fato de que governos de países signatários da 
Agenda 21, documento que reuniu um conjunto de premissas e 
recomendações para a alteração dos vetores de desenvolvimento em favor 
de modelos mais sustentáveis, aprovado durante a UNCED –, e que a estão 
efetivamente implantando nos níveis nacional e local, desenvolvam 
paralelamente, planos, programas e projetos para suas cidades, aspirando a 
vê-las ascender à categoria de “cidades globais” (COMPANS, 2009, p. 124). 

A autora problematiza este paradoxo, pois a cidade global, observada na 

abordagem do planejamento estratégico de Borja e Castells (1996), possui diversas 

similaridades com a cidade sustentável ao denotar o atendimento às condições 

exigidas pelo contexto global, de infraestrutura, conectividade aos fluxos de 

mercadorias, pessoas e informações, capacitação da força de trabalho, participação 

cívica e coesão social. Nestas questões está implícita a vantagem comparativa em 

relação à competitividade das cidades globais, que também estão relacionados ao 

fator de qualidade de vida ligado ao desenvolvimento sustentável de uma cidade.  

Vê-se um posicionamento que está intrinsecamente associado ao paradigma 

neoliberal na construção da noção de sustentabilidade, cuja pauta está em aprimorar 

as instituições que expressam a economia de mercado. O que se busca, portanto, não 

é uma “cidade global” ou uma “cidade sustentável”, mas uma “cidade global 

sustentável” (RIBEIRO F. P., 2014). 

Esta perspectiva de “cidade global sustentável” condiz com o pensamento de 

Sanchez (2009) que afirma que o sentido de sustentabilidade empregado nos projetos 

urbanos é marcado pelo ideal neoliberal da cidade competitiva, onde os atributos 

ambientais da cidade são pensados a partir de seu valor de troca, e não a partir de 

seu valor de uso e a natureza é utilizada para valorizar o espaço. A questão ambiental 

acaba então por se instituir em mais uma das formas ideológicas de colonização da 

política urbana apontadas por Vainer (2000), que instituem um protótipo de cidade 

orientada para tornar-se “pátria, empresa e mercadoria”. Uma mercadoria, pautada 

pelo marketing urbano que produz a venda de imagens idealizadas, localizações e 

outros elementos simbólicos. Uma empresa, gerida em torno da eficácia e da 

competitividade. E como pátria, necessária para alcançar a legitimação dos projetos 

voltados para a promoção da cidade empresa e mercadoria junto à população, criando 

um consenso para que os desejos do capital ocorram sem impedimentos. 

De fato, no plano das ideias existem inúmeras definições e associações que 

procuram oferecer um significado a noção de cidade sustentável que não se 

constituem em materialidade, mas sim como expressão de um ideal. Para Ribeiro 
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(2014), tais associações revelam, a partir das transformações urbanas, a contradição 

em transformar a natureza subjetiva implícita à noção de sustentabilidade em uma 

realidade concreta. Retomando Althusser (2001), Mészaros (2012) e Zizek (1999) é 

nesse aspecto que é possível observar o caráter ideológico e simbólico da questão 

ambiental pautada pela sustentabilidade, na medida em que esta representa relações 

imaginárias que não constituem a totalidade da realidade ao mesmo tempo em que é 

utilizada como expressão de uma materialidade a ser atingida em muitas intervenções 

e políticas urbanas. 

 
2.5 O DISCURSO COMO IDEOLOGIA MATERIALIZADA: DEFININDO A 

METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 

Ante os indicadores de que a sustentabilidade vem sendo acionada como 

artifício ideológico, a forma como essa ideologia foi difundida, as situações em que foi 

reproduzida, as condições para a sua eficácia e hegemonia e os desdobramentos 

espaciais dela advindos são de especial interesse para este trabalho. Para tanto, é 

necessária uma metodologia que explicite estas questões.  

Partindo da concepção de que a ideologia transforma as ideias dominantes 

em ideias da sociedade como um todo e que, para isso, é preciso que a classe 

dominante dissemine as suas ideias, uma forma de se identificar tal ideologia é 

analisar as formas como ela é disseminada. Nesse sentido é importante retomar o 

debate de Eagleton (1997) sobre o funcionamento prático da ideologia como 

pensamento que está na origem dos movimentos políticos e que dá coesão à 

sociedade por meio de estratégias discursivas. Para o autor, a ideologia é antes uma 

questão de discurso, de efeitos discursivos, do que de significação (EAGLETON, 

1997). 
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O discurso é uma manifestação concreta que um sujeito individual ou coletivo 
faz, por meio da linguagem, na qual expressa não somente uma racionalidade 
histórica e social, mas também processos inconscientes que movem os 
desejos, as pulsões e os mecanismos de defesa, através da materialização 
das palavras, as quais ao mesmo tempo em que estabelecem padrões e 
criam moldes que devem ser adotados pelos sujeitos sociais na tentativa de 
se enquadrar socialmente, conformam-se a esses moldes. Em outras 
palavras, o discurso cria uma dimensão capaz de estabelecer regras de 
comportamentos, de condutas e de diálogos comuns, aceitas e legitimadas 
como padrão coletivo, ao mesmo tempo em que é modulado por estes 
padrões, em um processo dinâmico, contraditório, conflitivo, social e histórico. 
Discursos são, portanto, formas manifestas de expressão de ideias, valores 
e sentimentos, sejam estas formais ou ocultas, explícitas ou implícitas, 
encontradas na linguagem falada ou escrita e nas imagens veiculadas pela 
mídia ou pelos meios de comunicação internos das organizações. (FARIA & 
MENEGUETTI, 2007, p. 183) 

Para Faria e Meneguetti (2007), todo discurso é constituído de palavras, 

gestos, expressões e comunicações não verbais. Eles se diferenciam de acordo com 

os sujeitos sociais que os produzem e a classe a que pertencem. Assim, a palavra é 

um ato de comunicação muito utilizado como instrumento de dominação e de 

transferência ideológica articulada pelo imaginário social a que se está submetida. 

Michel Pêcheux trabalha a relação entre discurso e ideologia, reafirmando o 

conceito marxista de luta de classes no âmbito das formações ideológicas. O trabalho 

teórico de Pêcheux abre a possibilidade de se pensar o discurso como algo 

atravessado pela ideologia. Para ele, a ideologia dominante é propagada nos 

discursos com o intuito de interpelar os indivíduos como sujeitos dentro da formação 

social em que estão inseridos, a fim de mascarar a realidade e dar sustentação à 

posição da classe dominante no sistema capitalista e garantir a continuidade da 

reprodução das condições de produção (PÊCHEUX, 1966). 

De acordo com Faria e Meneguetti (2007), ao se adotar uma análise dos 

conjuntos discursivos, pode-se encontrar o real sentido e as motivações que levam à 

adoção de um determinado discurso, ou seja, a partir de uma análise técnica do 

discurso é possível identificar as ideologias específicas de interesse comum de alguns 

grupos ou com particularidades convenientes para o emissor atingir os seus objetivos. 

Assim, em vias de identificar o acionamento da sustentabilidade como 

ideologia, a Análise de Discurso (AD) se coloca como uma metodologia viável. A 

análise de discurso pode ser definida como uma prática e um campo da linguística e 

da comunicação especializado em analisar construções ideológicas existentes. Como 

a ideologia se manifesta na linguagem, fazendo parte de seu funcionamento, através 

da análise de discursos podemos compreendê-la (ORLANDI, 2003). 
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De acordo com Faria (2015) a Análise de Discurso deve considerar que a 

linguagem não é uma forma neutra de expressão, mas uma forma carregada de 

sentidos, de história, de ideologia, de sentimentos não manifestos, de inconsciente e 

que todos estes elementos compõem o discurso na construção da vida social. Neste 

sentido, a AD deve ser considerada como uma disciplina de interpretação resultante 

da integração de abordagens da linguística, do materialismo histórico e da psicanálise. 

Sendo o discurso uma produção social e histórica, a compreensão do discurso 

não se deve limitar apenas ao ato isolado da análise do discurso pontual em 

determinada situação. Deve ser analisado considerando: (i) seu lugar nas relações 

sociais de produção das condições materiais de existência; (ii) o contexto histórico-

social (formação social) em que se expressa; (iii) as condições (políticas, culturais, 

ideológicas e simbólicas) em que se manifesta e suas práticas de produção; e (iv) a 

visão de mundo necessariamente vinculada à dos sujeitos da fala e à sociedade 

específica em que vivem (FARIA, 2015). 

Na perspectiva da Análise de Discurso, a cidade é compreendida como um 

espaço particular de interpretação, um espaço onde os sujeitos se interpretam e 

interpretam a cidade, a qual, por sua vez, impõe determinados gestos de 

interpretação. É exatamente nesses gestos de interpretação, ainda que inconscientes, 

que residem à ideologia e os seus efeitos (PINHO, 2017). 

Ou seja, para além de sua conformação física, para além de um conceito 
geográfico, para além de uma noção jurídica, a cidade introduz uma 
dimensão da representação sensível de suas formas. Interessa, portanto, não 
só a dimensão visível, mas o seu sentido, como isso significa e para quem 
significa. A cidade seria, então, esse espaço simbólico trabalhado na/pela 
história, um espaço de sujeitos e de significantes. (PINHO, 2017, p. 3) 

Tem-se aí outra forma de compreender a cidade: a partir da noção de que a 

cidade é instituída e constituída no/pelo discurso e que, por meio do discurso, a cidade 

estabelece relações de significação que aliam sujeito, história e língua. É no bojo 

desse pensamento que são nomeados e caracterizados os discursos urbanos. 

Para Orlandi (2004), na cidade o real (ou o material) está sempre um passo à 

frente de qualquer processo de gestão, controle ou planejamento. Isso implica aceitar 

que o real precede e determina o processo de organização da cidade. Assim, a relação 

que se estabelece entre a organização da cidade e o real está baseada na contenção 

dos conflitos e tensões. Isso significa dizer que há uma realidade na cidade que não 
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se reduz ao planejamento e gestão urbana. O discurso da cidade, assim como a 

materialidade da cidade, é constituído de falhas, de sentidos ainda irrealizados que 

sustentam na incompletude a possibilidade de outros sentidos. 

Para Ansart (1978) as instituições, tais como exército, igrejas, prefeituras ou 

partidos políticos, são um local de produção de discursos, pois estas só podem realizar 

suas finalidades organizando uma estrutura de sentido. Esse sentido gerado pela 

instituição, ou recebido de uma autoridade ideológica superior, consubstancial ao seu 

funcionamento, comporta todas as ambiguidades fundamentais da ideologia. 

Proclamado, esse sentido explica as finalidades da ação e simultaneamente opera 

uma legitimação possível e uma melhor adaptação significativa dos meios e dos fins. 

Na prática capitalista, um dos meios que contém a materialidade simbólica 

institucional da cidade é o planejamento urbano. O modo como o planejamento urbano 

tem sido hegemonicamente construído reduz a cidade e o social a uma discursividade 

urbanista, que não deixa trabalharem muitos dos sentidos que materializam 

simbolicamente, sendo representada pela organização urbana6. Esta organização, ao 

buscar legitimidade, ignora o conflito, a diferença e o social. Os sentidos da cidade 

são, assim, ocupados por um discurso homogeneizante. Com uma leitura específica 

do real, o planejamento urbano é entendido como um gesto de interpretação, de modo 

a apagar o político na cidade, criando espaços ilusórios de harmonia e de felicidade 

(ORLANDI, 2004).  

Tal questão fica nítida ao nos debruçarmos sobre os debates acerca da 

questão ambiental urbana, que, como visto, ao buscar consenso acerca das formas 

de preservação do meio ambiente, não questiona os paradigmas e conflitos que se 

apresentam no contexto do desenvolvimento sustentável. Cabe aqui deixar claro que, 

para efeito da presente pesquisa, se coloca em questão a ideia de crise ambiental 

como sendo algo natural. Como já explanado anteriormente, ela é discursivamente 

construída com base na confluência de certas condições de exploração dos recursos 

naturais dadas no contexto capitalista e é, portanto, determinada nas relações sociais. 

_______________  
 
6 Cabe reiterar aqui que, embora este modo de construção do planejamento urbano seja o dominante, 
existem outras abordagens contra hegemônicas que apresentam o planejamento urbano como um 
instrumento com potencial de evidenciar os conflitos, tais como as linhas de reflexão do planejamento 
insurgente (HOLSTON, 2016), do planejamento subversivo (RAINER, 2014) e do planejamento 
conflitual (OLIVEIRA et al., 2017). 
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A proposta que se coloca aqui é uma análise que privilegia os efeitos de 

sentido que podem ser lidos a partir do planejamento urbano pautado pela 

sustentabilidade. Como apresentado na introdução deste trabalho, serão analisados 

os Projetos de Revitalização da bacia do rio Barigui, empreendidos pela Prefeitura 

Municipal de Curitiba. Assume-se que, nas fontes de informação a serem analisadas, 

se dá a materialização de um discurso acerca do urbano e, portanto, de uma ideologia. 

Mais especificamente, serão examinados o Memorial do projeto publicado no site da 

Unidade Gestora, o Relatório Ambiental elaborado para a concessão do licenciamento 

ambiental dos projetos, e as notícias publicadas pela Agência de Notícias da 

Prefeitura de Curitiba acerca do projeto.  

Os documentos serão analisados com o objetivo de compreender a dimensão 

ideológica constituída e formulada na justificativa e apresentação da importância do 

projeto. Para tanto, além da análise dos sentidos do discurso, propõe-se uma reflexão 

sobre mecanismos de manipulação dos discursos. Essa reflexão pressupõe as etapas 

apresentadas por Faria (2015), que serão organizadas da seguinte maneira: (i) o 

contexto histórico social do discurso, onde serão analisadas a política urbana 

ambiental de Curitiba e o contexto em que ela se desenvolve; (ii) o lugar do discurso 

nas condições materiais de existência, onde serão analisadas as condicionantes sócio 

espaciais da bacia do rio Barigui e os territórios onde se apresenta o discurso, 

buscando identificar as contradições e as relações de poder existentes na bacia; (iii) 

as condições em que se manifesta o discurso e suas práticas de produção, onde serão 

identificados os agentes envolvidos, os objetivos e as intervenções espaciais 

propostas pelo projeto Viva Barigui; e (iv) a visão de mundo dos sujeitos da fala, onde 

serão identificados os emissores do discurso, se estão em posição de 

autoridade/legitimidade e sua postura ideológica. A partir desta contextualização será 

possível identificar quem e o que determina a pauta do discurso, os agentes e 

interesses favorecidos por esse discurso, os possíveis desvios no foco da discussão 

e as lacunas do discurso, elementos que contem a ideologia presente no processo de 

produção do planejamento urbano. 
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3 POLÍTICA URBANA E IDEOLOGIA AMBIENTAL NA CAPITAL ECOLÓGICA: 
CONTEÚDOS E CONTEXTOS DISCURSIVOS DO PROJETO VIVA BARIGUI 

 

Neste capítulo serão apresentadas as análises atinentes ao discurso em torno 

dos Projetos de Revitalização da bacia do rio Barigui, empreendidos pela Prefeitura 

Municipal de Curitiba, pautadas pelo arcabouço teórico descrito anteriormente. A base 

empírica selecionada para a análise são o Relatório Ambiental Prévio - RAP, 

elaborado por uma empresa terceirizada pela Prefeitura Municipal de Curitiba sob a 

sua orientação, os Memoriais dos projetos, disponibilizados no site da Unidade 

Gestora do Projeto vinculada a Agência Francesa de Desenvolvimento e ao IPPUC – 

UGP-AFD, e as notícias acerca dos projetos divulgadas pela Agência de Notícias da 

Prefeitura de Curitiba - ANPC. 

Como já apresentado, os documentos serão analisados quanto ao sentido do 

discurso e aos mecanismos de manipulação do discurso existentes. Para análise dos 

sentidos do discurso será tomada como base teórica o exposto por Acselrad (2009), 

a respeito das matrizes discursivas da sustentabilidade urbana adotadas, associado 

à metodologia de análise de discurso proposta por Faria (2015). 

Para tanto, o presente capítulo está dividido em quatro subcapítulos. O 

capítulo 2.1 apresenta o contexto histórico social da produção do discurso, isto é, a 

trajetória da política ambiental, suas perspectivas e lacunas, que orientaram a forma 

como a questão ambiental compôs o processo de produção urbana em Curitiba, e 

levaram à materialidade urbana hoje encontrada na bacia do rio Barigui. A análise 

destes elementos ajuda a determinar o sentido e o significado do discurso para quem 

o pronuncia e para quem o interpreta, pois busca compreender a formação social que 

o contém, envolvendo os sujeitos da ação, outros textos e outras falas produzidos no 

entorno desta formação social e que com ela se relacionam (FARIA, 2015). 

O capítulo 2.2 analisa a materialidade urbana que configura o lugar de 

existência do discurso, ou seja, as condicionantes socioespaciais e os territórios da 

bacia do rio Barigui. Esta análise busca compreender o local sobre o qual se enuncia 

o discurso, que é de especial interesse para introduzir as relações de poder existentes 

na bacia e a ideologia presente no discurso do seu projeto de revitalização. 

Por sua vez, o capítulo 2.3 apresenta a condição de manifestação do discurso, 

o Projeto Viva Barigui. Discorre sobre os documentos selecionados para análise, 

identificando seu caráter e modo de produção. Com base nestes documentos, é 
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apresentado o Projeto Viva Barigui, o meio de manifestação do discurso, identificando 

suas diretrizes, objetivos, intervenções e ações propostas.  

Finalmente, no capítulo 2.4 são apresentados os agentes envolvidos na sua 

elaboração e implementação e a sua visão. A partir da identificação das perspectivas 

dos agentes envolvidos no projeto, associada ao contexto histórico social, nas 

análises acerca da materialidade urbana que é objeto do discurso e das condições de 

produção deste discurso é que será possível a compreensão das matrizes ideológicas 

da sustentabilidade que são acionadas ao longo do Projeto Viva Barigui.  

 

3.1 TRAJETÓRIA DA POLÍTICA AMBIENTAL EM CURITIBA: O CONTEXTO 

HISTÓRICO SOCIAL DO DISCURSO 

 

Conforme apresentado na introdução, para a realização da pesquisa empírica 

deste trabalho optou-se por enfocar a análise na cidade de Curitiba, mais 

especificamente na área da bacia do rio Barigui. Tendo em vista que o advento da 

questão ambiental urbana e sua articulação com a ideologia constitui um fenômeno 

global, os objetivos dessa pesquisa também poderiam ser atingidos se outra 

localidade fosse analisada. No entanto, a escolha de Curitiba se deu tanto em razão 

da relação de proximidade entre pesquisador e objeto de estudo, quanto pelo 

reconhecimento de Curitiba enquanto Cidade Modelo e Capital Ecológica brasileira. 

Desde a década de 1970, Curitiba é percebida como a “melhor e mais 

inovadora cidade do país”, paradigma de cidade humanista, bem sucedida e 

eficientemente planejada, recebendo a alcunha de Cidade de Primeiro Mundo, Cidade 

Modelo, Capital Ecológica, dentre outros. Tais imagens da cidade são fruto de um 

processo de citymarketing promovido pela administração municipal, com forte 

associação a representações de “inovação”, “modernidade”, “eficiência” e 

“preocupação com o meio ambiente”. No entanto, as características da urbanização 

curitibana demonstram aspectos contraditórios a essas concepções imagéticas da 

cidade, revelando, dentre outros aspectos, a poluição do ar, a degradação dos cursos 

hídricos, a exclusão social e a concentração dos privilégios sociais numa determinada 

parcela da população. Para Dennison de Oliveira (2000): 
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Se estas representações não são as mais fidedignas nem as mais completas, 
nem por isso pode-se afirmar que elas sejam meras falsificações grosseiras. 
Se assim fosse, dificilmente poderiam se sustentar por um período apreciável 
de tempo. Muito pelo contrário, a imagem de Curitiba como “Capital 
Ecológica”, “Cidade Modelo”, etc. seria insustentável se não aludisse a alguns 
aspectos da realidade. Contudo, cabe insistir, essa mesma visão edulcorada 
da cidade oculta outros aspectos tão ou mais relevantes para o entendimento 
da especificidade da sua experiência histórica quanto àqueles que o discurso 
oficial insiste em veicular. (OLIVEIRA D. , 2000, p. 14)  

A construção da imagem da “Curitiba Cidade Modelo” tem como principais 

pontos (i) o sistema de transporte coletivo; (ii) a questão ambiental; (iii) os 

equipamentos de cultura e lazer; e (iv) o tripé do planejamento urbano pautado na 

relação entre a mobilidade urbana, o transporte coletivo e o uso do solo 

(ALBUQUERQUE, 2007).  

Todas essas questões vinculadas à imagem da Cidade Modelo têm 

correspondência, em certo grau, à materialidade da cidade. Oliveira (2000), ao tratar 

da ausência de algumas questões intrínsecas à problemática urbana na construção 

dessa imagem afirma que as representações da imagem são extremamente parciais, 

enfocando em demasia alguns aspectos e ignorando as manifestações que 

contradizem o cenário construído. 

Não cabe aqui uma apreciação ou aprofundamento no que tange à qualidade 

do planejamento e gestão urbana na cidade de Curitiba. Porém, na justificativa de 

escolha de um projeto de revitalização ambiental situado em Curitiba, faz-se 

necessário identificar o porquê e como foi utilizada a questão ambiental enquanto 

elemento constitutivo da imagem de Cidade Modelo e, portanto, legitimador de 

representações e de interesses hegemônicos. Para isso, será apresentada uma breve 

reconstituição histórica sobre como a questão ambiental compôs o cenário curitibano. 

Para Sequinel (2002), a implementação do Plano Diretor de 1966 em Curitiba 

pode ser interpretada como um marco referencial histórico do que viria a ser 

preconizado pela Agenda 21 no âmbito das Cidades Sustentáveis. Foi a partir da 

aprovação deste plano que se iniciou um processo de implementação de diretrizes 

ambientais que acabaram por firmar Curitiba como a “Capital Ecológica” do país. 

De acordo com Oliveira (2001), as primeiras políticas ambientais em Curitiba 

surgiram no governo Jaime Lerner, entre 1971 e 1974, por meio da construção dos 

parques Barigui e São Lourenço - parques urbanos que visavam a combater os 

problemas de enchente na cidade -, da promulgação da Lei Municipal 4557/73 - que 

visava à proteção e conservação da vegetação arbórea - e a campanha “Nós damos 



49 
 

 

a sombra, você a água fresca” da Prefeitura Municipal - que tinha como objetivo a 

proteção e o plantio de árvores nas vias públicas. Para o autor, antes desse período 

o tratamento do meio ambiente era dado por ações pontuais, tais como a fundação do 

Passeio Público no centro da cidade, no século XIX, e do Parque da Barreirinha em 

área pertencente ao Horto Municipal, no final da década de 60. 

Na gestão de Saul Raiz (1975-1979), foram criados e regulamentados os 

setores especiais de preservação de fundos de vale, por meio da Lei 5234/75 e 

Decreto 400/76. Tal legislação promoveu a preservação de fundos de vale, córregos 

e matas ciliares, dentre as quais cabe destacar a área adjacente ao rio Iguaçu, cuja 

desapropriação com recursos do Ministério do Interior visava ao impedimento da 

expansão urbana formal e informal sobre estas áreas. (OLIVEIRA M. d., 2001) 

Na década de 1980, foi criada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

transferindo para o poder executivo municipal o monitoramento ambiental do 

município, que até então estava a cargo do Estado do Paraná. Também nessa época, 

teve início a produção de importantes diplomas legislativos, posteriormente ampliados 

nas décadas de 1990 e 2000, que contribuíram para o desenvolvimento de programas 

e projetos ambientais posteriores. Dentre estes, cabe ressaltar a Lei 6819/86, que 

estimulou a preservação e a criação de áreas verdes por meio do fornecimento de 

isenções parciais no IPTU.  

Nesse sentido, Oliveira (2001) destaca que durante as décadas de 60, 70 e 

80, as conquistas ambientais de Curitiba se resumiram essencialmente à evolução da 

legislação ambiental e à preservação e criação de áreas verdes. Para o autor: 

O documento que lançou a “filosofia ambientalista” da Prefeitura é o número 
especial da Revista do IPPUC – Memória da Curitiba urbana, cujo título foi 
“Escola ecológica de urbanismo”. Nesse número, pela primeira vez, foi feito 
um esforço de sintetizar e de ordenar todas as ações ambientalistas da 
prefeitura, mostrando todas as etapas e programas que possibilitaram a 
transformação de Curitiba em uma capital ecológica. A partir deste momento, 
todas as publicações da Prefeitura que tratam de temas ecológicos fazem-no 
na linha definida por esse número. Nelas, as preocupações ecológicas e a 
qualidade de vida urbana são apresentadas como estando na origem da 
política de preservação de áreas verdes, de separação do lixo, dos 
transportes coletivos etc. (OLIVEIRA M. d., 2001, p. 101) 

Na continuidade das políticas e ações de cunho ambiental elaboradas pela 

gestão municipal de Curitiba, na década de 90 foram sancionadas a Lei 7447/90, que 

tratava da política de controle, preservação e recuperação do meio ambiente, e a Lei 

7883/91, que ampliava a atuação do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Foram 
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implantados ainda os programas “Lixo que não é lixo” e “Câmbio Verde”, o primeiro 

com o objetivo de realizar a coleta seletiva domiciliar do lixo reciclável e, o segundo, 

de efetuar troca de alimentos hortifrutigranjeiros, produzidos por pequenos produtores 

do município, por materiais recicláveis. (OLIVEIRA M. d., 2001) 

Também neste período foram criadas a Universidade Livre do Meio Ambiente, 

as APAs do Iguaçu, do Parque Municipal do Iguaçu, e da Represa do Rio Passaúna. 

Ao final desta década, a cidade já contava com 30 parques. Foram inaugurados o 

Jardim Botânico, os parques Tingui, Tanguá, dos Tropeiros, Caiuá e Diadema e os 

bosques Italiano, de Portugal, Alemão e da Fazendinha. (SEQUINEL, 2002) 

Entre o final da década de 90 e a primeira metade dos anos 2000, a política 

ambiental municipal enfocou ações de saneamento básico, por meio do “Programa de 

Saneamento Bairro a Bairro”, que se referia à questão do saneamento, coleta e 

tratamento de esgoto domiciliar e sistema de reciclagem. Na área de conservação 

ambiental foram implantados os programas “Meu Ambiente”, que propunha promover 

a melhoria das condições ambientais da cidade, implementando ações voltadas à 

gestão de resíduos sólidos e à proteção dos recursos hídricos, tendo como base as 

bacias hidrográficas, estimulando o comprometimento da sociedade na construção e 

conservação de um ambiente equilibrado; e o “Programa de Desenvolvimento de 

Ações Ambientais”, que tinha como objetivo a preservação e conservação ambiental 

de forma integrada e compartilhada com a população, induzindo à elevação na 

qualidade de vida, ou seja, com enfoque preventivo e de amadurecimento da relação 

homem-meio ambiente (SILVA, REZENDE, & BOLLMANN, 2011). Tais investimentos 

na área ambiental reforçaram as ações do município em prol da conservação e 

expansão de áreas verdes, gestão de resíduos e sistemas de reciclagem, bem como 

da coleta e tratamento de esgoto, o que, associado aos programas na área de 

preservação e conservação ambiental pré-existentes, corroboraram para a 

continuidade da ideia da “Curitiba Capital Ecológica”. 

Nesse aspecto, embora o viés do meio ambiente humanizado tenha sido 

mantido neste período, com ênfase nas matrizes de Representação Técnico-Material 

e de Cidade como Espaço da Qualidade de Vida apontadas por Acselrad (2009), cabe 

ressaltar que a área ambiental teve uma alteração significativa em suas políticas. 

Muda-se o eixo de compreensão da relação homem-meio ambiente ao se propor 

programas com objetivo de melhoria do meio ambiente. Os programas desenvolvidos 

até meados da década de 90 propunham criação de infraestrutura e intervenção no 
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meio para melhorar a condição do homem, com um enfoque mais estruturante do meio 

para relação com o homem. Por sua vez, os programas desenvolvidos ao final da 

década de 90 até meados dos anos 2000 propunham a intervenção no meio ambiente 

para melhorar a sua condição, de modo que esta melhoria beneficiasse o homem, 

com uma proposta mais edificante, ou seja, de conservação do meio. (SILVA, 

REZENDE, & BOLLMANN, 2011) 

A partir de 2004, a política ambiental urbana de Curitiba passa a ser 

embasada pela lei nº 11.266/2004, que apresenta o Plano Diretor Municipal revisado 

conforme o estabelecido pelo Estatuto da Cidade. O Título III do Plano Diretor trata da 

política urbanístico-ambiental do município, cujas diretrizes estão apresentadas no 

artigo 9º. Dentre as diversas diretrizes estabelecidas estão elencadas a utilização 

racional do território, considerando sua vocação, infraestrutura e os recursos naturais, 

mediante controle da implantação e funcionamento de atividades que venham a 

ocasionar impacto ao meio ambiente urbano; a integração da política físico-territorial 

e ambiental com a política socioeconômica; o estabelecimento de normas específicas 

de uso e ocupação do solo para a proteção dos recursos naturais em áreas de 

mananciais e bacias hidrográficas; e a redução do consumo de energia e melhoria da 

qualidade ambiental, por meio do estabelecimento de parâmetros urbanísticos que 

minimizem os problemas de drenagem e ampliem as condições de iluminação, 

aeração, insolação e ventilação das edificações. (CURITIBA, 2004) 

Complementarmente ao Plano Diretor, foi desenvolvido o Plano de Controle 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Este plano aborda, de uma forma 

disciplinar, as questões sobre meio físico e biota com o objetivo de desenvolver 

políticas públicas para a sua recuperação, conservação e preservação, bem como 

para contribuir com a gestão ambiental urbana. As principais estratégias estabelecidas 

pelo Plano são o reordenamento do território urbano considerando as bacias 

hidrográficas como unidade básica de planejamento, o fortalecimento institucional 

para o desenvolvimento da transversalidade nos processos de planejamento e gestão 

ambiental, e a mudança nos padrões de produção e consumo, reduzindo custos e o 

desperdício de recursos. 

Em consequência dos diversos programas e projetos relacionados à área 

ambiental, Curitiba passou a ser reconhecida por sua ação ambiental, o que culminou 

em vários prêmios concedidos por organizações internacionais. Dentre estes, cabe 

ressaltar o “Prêmio Máximo para o Meio Ambiente”, concedido pela ONU por ocasião 
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do Congresso Mundial de Governos Locais em 1990, para os programas “Câmbio 

Verde” e “Lixo que não é Lixo”; a comenda “Honra ao Mérito aos Prefeitos” também 

pela ONU, durante a Eco-92, para os programas de revitalização ambiental e 

recuperação de fundos de vale; o “World Habitat Awards” oferecido pela “Building and 

Social Housing Foundation” para o Planejamento Urbano de Curitiba em 1993; o 

Prêmio pela contribuição da cidade para o desenvolvimento sustentável das cidades, 

concedido pela ONU/UNITAR em 2002; e o “Globe Award Sustainable City” em 2010, 

do “Globe Forum”, entidade sueca que reúne empreendedores preocupados com a 

sustentabilidade global, cuja premiação destacou o projeto Biocidade, implantado pelo 

município a partir de 2007, tendo como foco a questão ambiental. 

Podemos dizer então que, ao tratar da questão ambiental, o planejamento de 

Curitiba embasa a sua percepção em aspectos relacionados à preservação de áreas 

ambientalmente frágeis, à coleta seletiva de lixo e à quantidade de áreas verdes da 

cidade. Com grande frequência, são divulgados dados por parte da administração 

municipal, que enfatizam a eficiência do sistema de coleta de lixo, a quantidade de 

parques e praças existentes no município, afirmando que Curitiba possui um dos mais 

elevados índices de áreas verdes por habitante do país. 

Estudos críticos sobre esses projetos apontam que tais índices são 

questionáveis, já que os programas de coleta seletiva de lixo são ineficientes e um 

dos mais caros do país, pois não atendem às demandas sociais e os critérios 

utilizados para a seleção e quantificação das áreas verdes para elaboração dos 

cálculos pela Prefeitura Municipal não são claros e não condizem com cálculos 

elaborados por outras instituições, que demonstram um índice bastante inferior. 

(MENDONÇA, 2002)  

Independentemente da tentativa de tornar ótima a cidade a partir da criação 
de uma imagem que não corresponde fielmente à cidade real, a distribuição 
das áreas verdes na cidade de Curitiba, sobretudo os parques de uso público, 
é fortemente excludente. A quase totalidade dos parques públicos urbanos... 
está concentrada na porção norte da cidade, exatamente na área onde 
também se concentra a classe média e alta da sociedade curitibana... A 
porção centro-sul da cidade de Curitiba encontra-se desassistida no que 
concerne a uma política de parques urbanos municipais. É esta a área que 
se encontra mais carente de parques com equipamentos de lazer gratuito 
pois é, paradoxalmente, também nela que se concentra grande parte da 
população de mais baixa renda do município. (MENDONÇA, 2002, p. 183) 

Além das características apresentadas, pode ser observado que os 

assentamentos precários de Curitiba estão concentrados em áreas desprovidas de 
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infraestrutura e serviços urbanos e, na maioria das vezes, com sérias restrições 

ambientais. Ainda, a maioria dessas áreas está localizada em bairros periféricos e 

limítrofes aos municípios metropolitanos, principalmente nas regiões Sul e Sudoeste 

(PEREIRA & SILVA, 2011). Tal fato, associado a um discurso ambientalista que 

desconsidera as questões sociopolíticas e à ineficiência da política habitacional 

aplicada no município, constatada por Albuquerque (2007), revela preocupantes 

indícios de segregação socioespacial na conformação do processo de urbanização 

curitibana. 

Deste modo, podemos considerar a hipótese de que historicamente o discurso 

urbano ambiental propagado pela administração municipal demonstra uma ideologia 

em favor do modo de produção urbano típico do capitalismo, enquadrando-se no 

quadro teórico apresentado. Na perspectiva da concepção da natureza adotada, é 

possível identificar um viés voltado às exigências da natureza humanizada a partir da 

integração das políticas de mobilidade e coleta de lixo ao rol das preocupações 

ambientais. Também, é possível verificar uma estreita vinculação entre a construção 

da identidade da cidade de Curitiba e a questão ambiental no planejamento urbano. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que a ideia de separação do espaço voltado para a 

proteção da natureza e do espaço voltado para as demais atividades humanas, por 

meio da instituição da preservação de fundos de vale e dos parques urbanos, está 

atrelada à separação de homem e natureza típica da visão de produção do equilíbrio 

ecológico pela limitação de uso do solo. 

A sustentabilidade é evocada como meta a ser alcançada nas políticas a partir 

de uma visão que preza pela qualidade de vida e do meio ambiente sem, no entanto, 

considerar as questões políticas e sociais do meio no qual está inserida. Ao ocultar 

outras questões relacionadas ao meio ambiente e desconsiderar visões não 

hegemônicas acerca da preservação ambiental, o sentido de preservação ambiental 

se constitui em um discurso lacunar, que visa à criação de uma leitura unânime e 

simplificada sobre a cidade. Esta “cidade do pensamento único” é difundida pela 

utilização de práticas discursivas, que trabalham para que o sentido construído seja 

apropriado por grande parte da população que se sujeita a uma representação ilusória 

da cidade de Curitiba e que parece apagar ou intimidar a existência de outras 

concepções (MOURA, 2009). Retomando o que afirma Porto Gonçalves (1998), esta 

concepção muitas vezes cai na “sustentação da insustentabilidade”, uma “maquiação” 

verde desempenhada ao bel-prazer de cada político ou empresário. 
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Evidentemente que uma lógica ambiental alternativa também está presente 

no conjunto de pequenas ações coletivas e individuais da população, mas é sob a 

concessão de viabilidades pelo governo local em conjunto com o desempenho do 

médio e grande empresário da construção, consultores e outros agentes econômicos, 

que se opera uma transformação responsável por orientar a tendência ao espaço e à 

urbanização. Em que pesem os argumentos e evidências trazidos até aqui com a 

finalidade de oferecer uma leitura de como Curitiba historicamente tem respondido 

aos paradigmas ambientais inerentes ao fenômeno da urbanização, cabe ainda 

demonstrar a realidade particular inscrita nesse fenômeno que se faz presente na 

bacia do rio Barigui, que por si só constitui uma evidência profícua. 

 

3.2 A BACIA DO RIO BARIGUI: O LUGAR DE EXISTÊNCIA DO DISCURSO 

 

A espacialização das discussões empreendidas até aqui pode ser encontrado 

no território da bacia do rio Barigui em Curitiba. O processo de urbanização desta área 

vem demonstrando profundas contradições socioambientais.  Com o intuito de deixar 

evidente tais contradições, serão apresentadas as principais questões que 

caracterizam o território em análise, de modo que seja possível identificar os 

elementos ideológicos típicos da racionalidade ambiental que vem orientando o 

discurso da sustentabilidade em torno das políticas de revitalização desta área.  

 

3.2.1 Aspectos físico-ambientais 

 

A Bacia do rio Barigui está situada no Primeiro Planalto Paranaense, na 

Região Metropolitana de Curitiba – RMC (Figura 1). O rio Barigui nasce a 15 km da 

Cidade de Curitiba, na Serra da Betara em Almirante Tamandaré, e atravessa a 

capital, possuindo uma extensão total de 67 km (CURITIBA, 2010). 

A área total de drenagem da bacia é de 279 km², sendo 120 km² no Município 

de Almirante Tamandaré, 144 km² em Curitiba e 15 km² em Araucária. O território da 

bacia pertencente ao município de Curitiba abrange 27 dos seus 75 bairros, 

correspondendo a aproximadamente 1/3 do território municipal (CURITIBA, 2010). 

A bacia hidrográfica apresenta forma alongada e estreita, com largura 

variando entre 4 e 9 km, e uma malha hidrográfica com estrutura dendrítica, sendo 

constituída por mais de 400 micro bacias de afluentes e subafluentes. A porção norte 
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da bacia, onde se encontra a nascente do rio Barigui, é caracterizada por relevo 

acentuado com uma feição topográfica relativamente acidentada, com declividades 

acima de 12%, sujeita à erosão e desmoronamentos. Já na porção sul, o perfil é bem 

mais plano, com a existência de solo hidromórfico e largas áreas de várzea, onde, 

ainda hoje, existem trechos meândricos (AUER, 2010). 

 

Figura 1 - Localização da bacia do rio Barigui 

 
Fonte: A autora, 2018 

 

Dentro do Município de Curitiba, o rio Barigüi possui um comprimento de 

aproximadamente 45 km. No trecho da bacia contido no município de Curitiba estão 

80% dos seus afluentes de maior relevância, entre eles os rios Campo de Santana, 

Arroio do Pulo, Arroio da Ordem, Arroio do Andrade, Arroio do Pulgador, Rio Vila 
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Formosa, Ribeirão Campo Comprido, Córrego Vista Alegre, Rio do Wolf e Ribeirão 

Antônio Rosa, além de seus subafluentes, dos quais se destacam também: Ribeirão 

do Passo do França, Córrego Capão Raso, Rio Mossunguê, Rio Uvu e Córrego Vila 

Isabel. Em sua maioria, seus afluentes e subafluentes já estão retificados ou 

desviados de seus cursos originais (AUER, 2010). 

O próprio rio Barigui foi alvo de diversas obras de retificação. O percurso do 

rio Barigui em 1952 era de 84 km, tendo havido uma redução de 20,5% da sua 

extensão devido às obras de retificação. Quando se compara a malha hidrográfica da 

bacia do rio Barigui de 1952 com a malha hidrográfica atual, é possível identificar as 

diversas alterações a que a bacia tem sido submetida, tais como (i) a retificação e o 

aprofundamento do canal do rio Barigui na porção inferior da bacia, (ii) a canalização 

de parte dos afluentes, que proporcionou maior velocidade ao fluxo da água na porção 

média e inferior da bacia, em áreas de várzea que antes eram responsáveis pela 

contenção natural de água e (iii) a eliminação de afluentes, quer seja por soterramento 

ou canalização, nas áreas de intensa ocupação urbana, principalmente na porção 

média da bacia (AUER, 2010). 

Devido à topografia da bacia e às alterações nos cursos d’água, o regime 

hidrológico e as faixas sujeitas à inundação ou enxurrada do rio Barigui variam ao 

longo da bacia: (i) da nascente até o Parque Barigui, o rio apresenta um relevo 

acentuado, com canal de escoamento rápido, sendo, no entanto, sujeito a enxurradas 

numa faixa que varia de 4m a 80m de largura; (ii) do Parque Barigui à Conectora 3, o 

rio encontra-se retificado e suas margens apresentam solos bem drenados, porém 

com riscos de inundações em faixas de cerca de 100 m de largura quando ocorrem 

chuvas de recorrência mais esparsa que acarretam grandes enchentes; (iii) da 

Conectora 3 à sua Foz, as margens do rio, mais rebaixadas, são regularmente 

ocupadas pelas cheias em uma faixa que varia de 100m a 1km de largura, 

caracterizada pela presença de material orgânico, tratando-se de área insalubre, 

devido ao alto teor de umidade, estando diretamente relacionado com o 

comportamento do rio. (PARANÁ, 2010) 

Atualmente existem 6 parques situados às margens do rio Barigui em Curitiba, 

que exercem efeitos de amortecimento dos picos de enchentes em seus reservatórios 

e áreas inundáveis, auxiliando a minimizar os riscos de inundações: o parque Barigui, 

implantado na década de 1970, os parques Tanguá e Tingui, implantados na década 
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de 1990, e os parques Mané Garrincha, Guairacá e Cambuí, implantados na década 

de 2010 por ocasião do Projeto Viva Barigui (SILVA G. d., 2016). 

Com relação à flora, a bacia do rio Barigui está inserida na região fitoterápica 

da Floresta Ombrófila Mista, conhecida popularmente como Floresta de Araucária. 

Vale ressaltar, no entanto, que o processo de urbanização modificou a paisagem de 

forma acentuada, ocasionando a supressão das áreas de vegetação, restando apenas 

fragmentos que, em sua maioria, integram o sistema de parques e praças do Município 

de Curitiba. Tais fragmentos vegetacionais concentram-se, majoritariamente, na parte 

sul da bacia, onde a urbanização é menos expressiva e a legislação ambiental é mais 

restritiva devido a presença da APA do Iguaçu (AUER, 2010; SILVA, G. d. 2016). 

A bacia hidrográfica do rio Barigui é parte integrante do sistema hidrográfico 

da bacia do Alto Iguaçu, que tem função de mananciais de abastecimento de água 

para a área urbana da Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com um estudo 

feito por Andreolli (2003) para a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, 

os mananciais de abastecimento são áreas especiais cuja prioridade é o fornecimento 

de água de boa qualidade, portanto todas as demais atividades desenvolvidas nestas 

bacias devem ser compatibilizadas, de forma a atender a esta vocação. Os 

procedimentos para ordenar o uso dos mananciais devem se basear em dois 

princípios: o estimulo aos usos e atividades adequadas dentro das potencialidades da 

bacia e o respeito às fragilidades ambientais, proibindo e dificultando a adoção de 

atividades impróprias. 

Embora a bacia hidrográfica do rio Barigui não forneça diretamente água para 

os sistemas de captação e tratamento, sua importância consiste em atender às 

demandas por água para outros fins menos nobres, porém importantes no conjunto 

hidrográfico, tais como a capacidade de escoamento superficial, abastecimento de 

água para atividades rurais e industriais indiretas, receptor e depurador de dejetos, 

entre outros (BRISKI et al, 2009).  

Segundo a Resolução SURHEMA nº 20/92, as águas do rio Barigui são 

classificadas como Classe 2 à montante do Parque Barigui e Classe 3 à jusante do 

Parque Barigui. Os rios Classe 2 podem ter suas águas destinadas ao abastecimento 

para consumo humano, à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de 

contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, à irrigação de 

hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os 

quais o público possa vir a ter contato direto, à aquicultura e à atividade de pesca. Por 
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sua vez, os de Classe 3, tem um uso mais restritivo e suas águas podem ser 

destinadas ao abastecimento para consumo humano, à irrigação de culturas arbóreas, 

cerealíferas e forrageiras, à pesca amadora, à recreação de contato secundário, e 

para suprir a necessidade de água para contingentes animais. (PARANÁ, 2010) 

A questão da qualidade hídrica de uma bacia está associada à dinâmica 

sistêmica relacionada às suas porções territoriais. Quando se trata da avaliação das 

condições ambientais e demanda por recursos naturais, ressalta-se o grau de 

importância das dinâmicas que ocorrem em escalas locais e principalmente com 

predomínio de uso do solo urbano (SILVA, G.D., 2016; AUER, 2010; BRISKI et al, 

2009).  

Inúmeras questões estão relacionadas às condições de uso do solo urbano 

que alteram a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos e ambientais, dentre os 

quais comumente destacam-se as ocupações irregulares, os usos inadequados dos 

cursos de água superficiais para fins industriais, o despejo descontrolado de efluentes 

domésticos e industriais, o assoreamento dos cursos superficiais com potencialização 

de inundações, entre outros (SILVA G. d., 2016). Deste modo, para possibilitar a 

análise do discurso envolvendo a revitalização da bacia do rio Barigui, se faz 

necessário um estudo acerca do uso do solo bem como a compreensão dos diversos 

fatores que envolvem a questão urbana na região. 

 

3.2.2 A questão urbana e ambiental na bacia do rio Barigui 

 

A bacia do rio Barigui atravessa diversos bairros da capital, dentre os quais 

se destacam a Caximba, Campo de Santana, Tatuquara, Cidade Industrial de Curitiba, 

Campo Comprido, Campina do Siqueira, Mossunguê e Santa Felicidade, além de 

partes das áreas urbanas dos municípios de Araucária e Almirante Tamandaré. Na 

parcela da bacia localizada no território de Curitiba, se concentra cerca de 30% da 

população municipal. Segundo o Censo Demográfico de 2010, os dados indicam a 

existência de 195.941 domicílios particulares permanentes e uma população de 

562.625 habitantes na bacia do rio Barigui em Curitiba. 

O processo de urbanização da bacia do rio Barigui se intensificou no final da 

década de 1960, quando se observou a expansão significativa da mancha urbana em 

direção aos municípios limítrofes, uma consequência do processo de periferização da 

metrópole. Devido a este processo, a bacia resguarda características do padrão de 
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ocupação típico da dinâmica centro-periferia, onde a carência crescente de moradias 

para a população de baixa renda nas áreas centrais do polo metropolitano levou a um 

processo de ocupação dos bairros periféricos por populações em situação de 

vulnerabilidade social, com uma considerável quantidade de ocupações irregulares 

em áreas suscetíveis a inundações e outros riscos ambientais (DESCHAMPS, 2014). 

Sobre o histórico das tipologias de ocupações em Curitiba, Pereira e Silva 

(2009) afirmam que de 1960 até o final da década de 1980 houve uma expansão 

significativa das ocupações formais, enquanto que a partir da década de 1990 é 

perceptível a emergência de uma nova lógica, com a presença de taxas elevadas de 

crescimento dos domicílios em ocupações irregulares. Esta lógica é visível na 

espacialização da ocupação urbana da bacia do Barigui, com a predominância de 

ocupações formais nas áreas ao norte da bacia, onde o processo de ocupação se deu 

majoritariamente entre a década de 60 e 80, e um grande contingente de núcleos 

habitacionais populares e ocupações informais na parte sul da bacia, cuja urbanização 

se deu de forma mais intensa a partir da década de 1990.  

De acordo com dados da Prefeitura Municipal de Curitiba (2007), 80% dos 

assentamentos espontâneos7 na bacia do rio Barigui iniciaram sua ocupação entre a 

década de 70 e final da década de 90, 6% são anteriores a 1970 e os 14% restantes 

são posteriores a 2000. Já no caso dos loteamentos clandestinos8, 9% são anteriores 

à década de 70, 60% ocorreram entre 1980 e 2000 e 31% iniciaram o processo de 

ocupação após o ano 2000. A Figura 2 apresenta esta espacialização. 

  

_______________  
 
7 Assentamentos espontâneos ou favelas são espaços produzidos informalmente pela população de 

baixa renda sem acesso ao mercado habitacional formal. São caracterizados por não possuírem 
traçado viário bem definido ou serviços públicos e serem construídos de forma ilegal sobre terrenos 
de propriedade pública ou privada (SILVA M. N., 2012). 

8 Loteamento clandestino é um tipo de parcelamento de solo executado sem a autorização ou o 
conhecimento do Poder Público Municipal, instância federativa a quem compete a concessão do 
direito de fracionar o solo urbano no Brasil (SILVA M. N., 2012). 
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Figura 2 - Expansão da ocupação na bacia do Barigui ao longo do tempo 

 
Fonte: A autora, 2018 

 

Atualmente, a bacia do rio Barigui é a área da capital com o maior número de 

ocupações irregulares, e também é a bacia que apresenta o maior contingente de 

ocupações em áreas sujeitas a inundações. As ocupações irregulares compreendem 

os assentamentos espontâneos e os loteamentos clandestinos. Na bacia do rio Barigui 

existem 96 assentamentos espontâneos e 32 loteamentos clandestinos, onde o 

número estimado de domicílios é de 21.016 em assentamentos e 3.371 em 

loteamentos clandestinos. Esses números de domicílios correspondem a um número 
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estimado de habitantes de 80.912 em assentamentos espontâneos e 12.978 em 

loteamentos clandestinos (CURITIBA, 2010) 

O processo de periferização também é visível ao se analisar a espacialização 

da renda da população na bacia em comparação com a infraestrutura urbana na bacia 

(Figura 3). As ocupações de maior renda se localizam no trecho norte da bacia, 

abrangida pelos bairros de Taboão, Vista Alegre, Pilarzinho, São João, Santo Inácio, 

Bigorrilho, Campo Comprido, Campina do Siqueira, Mossunguê, Santa Quitéria e 

Seminário, onde está localizada a maior parte dos equipamentos urbanos, tais como 

escolas, creches, postos de saúde, dentre outros. Já as ocupações com renda até três 

salários mínimos estão concentradas na parte sul da bacia, características dos bairros 

Cidade Industrial de Curitiba, Fazendinha, Tatuquara, Campo de Santana e Caximba, 

onde os equipamentos urbanos são escassos e as restrições ambientais são maiores 

devidos às características físico-ambientais. 
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Figura 3 - Renda e distribuição dos equipamentos urbanos na bacia do rio Barigui 

 
Fonte: A autora, 2018 

 

De fato, a urbanização da bacia do Barigui no município de Curitiba resguarda 

algumas especificidades que expõem uma forma de ocupação representativa daquela 

típica do processo de produção urbana capitalista, em que o capital imobiliário se 

apropria das vantagens oferecidas pelo investimento estatal em infraestrutura em 

determinadas localidades. Nesse sentido, a complexidade da ocupação urbana da 

região conhecida como Ecoville infere uma diferenciação que merece ser destacada, 

pois proporciona uma melhor legibilidade do contexto da bacia como um todo. 

O Ecoville é uma área da cidade de Curitiba que abrange uma pequena 

porção dos bairros Campina do Siqueira, Campo Comprido, Mossunguê e Cidade 
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Industrial. Sua origem está ligada ao projeto do eixo viário denominado Conectora 59, 

datado da década de 1970, que previa a expansão da urbanização de Curitiba em 

direção à parcela oeste do município por meio da criação da Cidade Industrial e do 

investimento estatal no sistema viário e acessibilidade da região a partir da 

implantação das chamadas Vias Conectoras (Figura 4).  

 

Figura 4 - Localização das Vias Conectoras e detalhe da Conectora 5 

 
Fonte: LOURENÇO & CARVALHO, 2013 

 

De acordo com Polucha (2010), embora o projeto previsse a interligação da 

área oeste do município ao núcleo urbano consolidado por meio das Vias Conectoras, 

a área da Conectora 5 já apresentava uma maior perspectiva de valorização, pois, 

além de estar mais próxima da área central, ela seria o prolongamento de um dos Eixo 

Estruturais da cidade. Na perspectiva do autor, outras intervenções estatais 

ampliaram ainda mais essa expectativa de valorização. A implantação do Parque 

Barigui nas proximidades de onde foi executada a Conectora 5, por exemplo, 

acrescentou aos imóveis localizados na zona Oeste de Curitiba uma valorização 

jamais esperada em tão curto prazo de tempo. Ainda, o fator que influiu decisivamente 

_______________  
 
9 A Conectora 5 em Curitiba é composta pelo eixo trinário das ruas Professor Pedro Viriato Parigot de 
Souza, Deputado Heitor Alencar Furtado e Monsenhor Ivo Zanlorenzi, responsáveis pela ligação entre 
o bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC) e o centro da cidade. 
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na valorização provocada pela Conectora 5 foi o fato de ela ter sido a única Via 

Conectora integralmente executada. 

Embora a perspectiva do planejamento propusesse a ocupação desta área 

por habitações sociais, de modo a integrar as indústrias da CIC ao núcleo urbano 

existente e garantir acessibilidade e moradia para a mão de obra atraída pela 

industrialização, a atuação de agentes imobiliários direcionou sua exploração para as 

camadas de alta renda, tornando-se uma das regiões mais nobres de Curitiba. 

Atualmente, na região localizam-se edifícios residenciais de alto padrão que 

consistem em verdadeiros condomínios fechados verticais, comércios e serviços 

voltados ao atendimento de classes mais abastadas, tais como shoppings, 

universidades particulares, hotéis, centros de convenções e hipermercados 

(POLUCHA, 2010). 

Não só o projeto habitacional e interesse social não foram efetivados, como 
nenhum outro tipo de habitação foi construído durante uma década. Quando 
a ocupação ocorreu, foi voltada para as camadas de alta renda. Com isso o 
adensamento esperado e a indução da expansão urbana não se 
concretizaram... A principal causa desse fenômeno foi uma coalizão de 
interesses que se apropriou das vantagens localizacionais da Conectora 5... 
Isso contribuiu para que a urbanização da CIC se desse de maneira precária. 
Impedidas de acessar essas áreas infraestruturadas, as camadas de baixa 
renda ocuparam áreas com baixo valor fundiário, portanto periféricas com 
pouca infraestrutura. (POLUCHA, 2010, pp. 152-153). 

Ou seja, o desenvolvimento urbano da Conectora 5 não ampliou o mercado 

habitacional popular em Curitiba, relegando a população de baixa renda a buscar 

soluções fora do mercado formal. Embora a COHAB-CT tenha produzido diversas 

unidades habitacionais na CIC entre as décadas de 1975 e 1990, tal produção foi 

localizada em áreas pouco periféricas em quantidade muito aquém do inicialmente 

planejado, não sendo suficiente para solucionar a problemática da urbanização 

precária que se instaurou na região (POLUCHA, 2010).  

Albuquerque (2007) identifica que, via de regra, a produção de loteamentos 

populares pela COHAB-CT é pautada no modelo de periferização da população de 

baixa renda. Enquanto houve terras disponíveis e baratas para a produção de 

habitação ou lotes urbanizados populares este modelo se manteve atuando dentro 

dos limites de Curitiba, com ênfase nos bairros CIC, Pinheirinho e Bairro Novo (Figura 

5). A partir da década de 1990, com a diminuição da oferta de áreas urbanas não 



65 
 

 

parceladas e a consequente alta no preço da terra em Curitiba, esta lógica passou a 

direcionar este modelo para os municípios da RMC. 

 

Figura 5 - Espacialização da ação habitacional da COHAB 

 
Fonte: ALBUQUERQUE, 2007 

 

O bairro CIC foi criado em 1975, portanto não existem dados relativos ao 
número de domicílios para o ano de 1970. De qualquer maneira, toda a área 
a oeste do rio Barigui possuía densidades baixíssimas e era ocupada 
predominantemente por chácaras de pequenos agricultores. De acordo 
com o levantamento realizado pelo IPPUC em 1971 nenhuma ocupação 
irregular foi identificada na região que viria a se tornar a CIC. Em 1980 
foram identificados 824 domicílios em ocupações irregulares, o que 
representava 8,50% do total de domicílios de todo o bairro. E em 1991, o 
número de ocupações irregulares aumentou para 10.880, ou quase 38% 
do total de domicílios do bairro. (POLUCHA, 2010, p. 142, grifo meu)  
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O reflexo do processo de urbanização desigual da CIC pode ser visualizado 

na totalidade da ocupação da bacia do rio Barigui, onde é clara a segregação 

socioespacial entre as áreas bem infraestruturadas e pouco adensadas ao norte da 

Conectora 4, e as áreas de urbanização precária de alta densidade ao sul (Figura 6). 

De acordo com Carvalho (2014), é evidente uma clara preferência em poupar o norte 

da cidade de Curitiba das habitações de interesse social. A região que concentra os 

parques, os pontos turísticos da cidade e a população da mais alta renda, ao longo 

das décadas, manteve-se isolada das áreas de baixa renda ao sul da cidade, onde se 

concentra nada menos que 85% de toda a produção habitacional de interesse social 

de Curitiba. Particularmente a região sudoeste de Curitiba tem sido, desde a década 

de 1970, a grande receptora tanto dos grandes conjuntos habitacionais populares 

produzidos formalmente, quanto das ocupações informais. 

Figura 6 – Comparativo entre renda (esquerda) e densidade (direita) na bacia do rio Barigui 

  

Fonte: A autora, 2018 

 



67 
 

 

Junto às questões habitacionais, a área da bacia também é marcada pela 

apropriação do solo para o uso industrial, fortemente incentivado na bacia pelo 

processo de planejamento urbano. A Cidade Industrial de Curitiba (CIC), a Cidade 

Industrial de Araucária (CIA) e a Refinaria Presidente Getúlio Vargas da Petrobrás 

(REPAR), localizadas na região sul do Município de Curitiba e em parte de Araucária, 

são as principais áreas de atividades industriais na bacia. Dentro deste complexo 

existem cerca de 180 indústrias potencialmente poluidoras, das quais 

aproximadamente 140 estão localizadas na CIC (SILVA G. d., 2016).  

O desenvolvimento destas atividades na bacia tornou o rio Barigui suscetível 

a acidentes ambientais. O maior deles ocorreu no ano 2000, por ocasião de um 

vazamento de quatro milhões de litros de petróleo cru de um oleoduto da REPAR nos 

rios Barigui e Iguaçu, que redundou em impactos na vida das quase 10 mil pessoas 

que residem junto às margens do rio, na fauna, flora, qualidade do ar e da água nas 

áreas atingidas. As consequências deste acidente ainda são percebidas na área da 

bacia, onde persiste a presença do óleo no solo, de altos teores de hidrocarbonetos e 

metais tidos como nocivos para a saúde humana na água do rio Barigui, e de impactos 

da evaporação do óleo na qualidade do ar da região (SILVA M. Y., 2014).  

Além das atividades industriais, a bacia também comporta o aterro da 

Caximba, localizado próximo à foz do rio Barigui, local para onde eram destinados os 

resíduos produzidos na RMC até 2010, e do aterro sanitário particular sob 

responsabilidade da Essencis Soluções Ambientais, na CIC, que recebe depósitos de 

resíduos domiciliares e industriais provenientes de Curitiba. O aterro da Caximba, 

embora já desativado, apresenta impactos ambientais por meio da contaminação das 

águas subterrâneas na bacia e pela falta de tratamento de todo o chorume que percola 

do aterro (SILVA G. d., 2016). Por sua vez, o aterro da Essencis possui diversas 

denúncias sobre poluição do lençol freático, poluição atmosférica, incineração 

irregular de lixo e corte irregular de bosque nativo existente na área de atingimento do 

aterro, além de estar envolvido em disputas acerca da destinação de uma parcela da 

sua área, que se encontra ocupada por cerca de 800 famílias desde 2014 (CARRANO, 

2015). 

O saneamento básico na área da bacia também merece atenção. Embora o 

atendimento por rede de água e esgoto atinja praticamente 100% da área da bacia, 

apenas 60% das edificações estão devidamente interligadas a rede de esgotamento 

sanitário. Ainda, apenas 50% deste esgoto coletado são devidamente tratados, o que 
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acarreta no lançamento in natura de efluentes residenciais e industriais nos rios da 

bacia, provenientes tanto de Curitiba quanto dos municípios de Almirante Tamandaré 

e Araucária (SILVA G. d., 2016). Na espacialização desta estatística também fica clara 

a questão da segregação socioespacial da bacia, tendo em vista que a parcela da 

bacia com maior índice de atendimento pela rede de esgotamento sanitário é 

exatamente a porção norte (Figura 7). 



69 
 

 

Figura 7 - Atendimento por rede de esgoto na bacia do rio Barigui 

Fonte: CURITIBA, 2010 

 

Por se tratar de uma bacia hidrográfica urbana, a área abrange diversas 

tipologias de uso e ocupação do solo que resultam em graves problemas ambientais. 

Tais problemas são consequência da existência das atividades industriais, da falta de 
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infraestrutura adequada, com condições insuficientes de saneamento básico, tais 

como coleta e tratamento de esgoto sanitário, disposição adequada de resíduos 

sólidos e um sistema eficiente de drenagem urbana. 

De um modo geral, pode-se verificar na bacia contradições entre sua parte 

norte e sua parte sul. A região norte, local de residência da população de mais alta 

renda e alvo do interesse do mercado imobiliário devido à sua maior proximidade com 

o centro, melhor infraestrutura e vantagens físico-ambientais que propiciam a 

ocupação urbana, recebeu uma melhor atenção do Estado, numa clara associação 

entre poder econômico e político. Já a região sul da bacia apresenta características 

típicas das periferias urbanas brasileiras, marcadas por um gradiente decrescente de 

condições de vida, inserção no mercado de trabalho e acesso à renda, e pela ausência 

do Estado, exceto pelos empreendimentos habitacionais massificados e os incentivos 

às instalações industriais, materialização da espoliação urbana10. 

Este cenário contraditório decorre de disputas que se instauram nos planos 

político e simbólico, por meio da luta pelo direito e pelo poder de construir e fazer valer 

as representações que orientam o uso e a ocupação do espaço. De fato, as pesquisas 

elaboradas pelo Observatório de Conflitos Urbanos de Curitiba (VARGAS DE FARIA, 

FRÓES, POLLI, & SOUZA, 2017) identificaram a concentração de conflitos correlatos 

à temática ambiental e à moradia, ocorridos em Curitiba entre os anos de 2012 e 2017 

na parte sul da bacia do rio Barigui.  Vale ressaltar que, dentre os conflitos 

socioambientais que envolvem disputas acerca da drenagem, saneamento, 

destinação dos resíduos sólidos, preservação ambiental, dentre outros, os conflitos 

por drenagem, relacionados às reivindicações acerca da ocorrência de enchentes, e 

por infraestrutura de saneamento básico representam 55% do total dos conflitos 

correlatos à temática ambiental na RMC. 

A identificação desses conflitos corrobora e permite aprofundar a noção de 

(in)justiça ambiental em relação ao espaço urbano. Evidenciam não apenas a 

distribuição desigual dos danos ambientais e a apropriação diferenciada de bens, 

serviços e recursos ambientais, mas também denotam a desigualdade no 

reconhecimento e nos investimentos políticos dos agentes, com desdobramentos na 

_______________  
 
10 Conceito criado por Kowarick (2000), o termo espoliação urbana se refere ao somatório de extorsões 
que se opera pela inexistência ou precariedade de serviços de consumo coletivo, que juntamente ao 
acesso à terra e à moradia apresentam-se como socialmente necessários para a reprodução da força 
de trabalho e aguçam ainda mais a dilapidação decorrente da exploração do trabalhador. 
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visibilidade e legitimidade das reivindicações em função dos lugares e dos segmentos 

e classes sociais instigadores. 

Esta caracterização revela um processo que, longe de ser sustentável, ao 

contrário, exerce forte pressão sobre os elementos ambientais e sobre a população 

que não está inserida na dinâmica de expansão da riqueza e dos produtos oferecido 

pelo mercado. A diversidade de demandas e interesses em voga na área da bacia 

decorre desde a incidência direta no espaço como também por meio de instâncias 

institucionais, particularmente aquelas relacionadas ao Estado.  

Nesse sentido, a análise do Programa Biocidade e do Projeto Viva Barigui, 

uma política ambiental instituída pelo governo municipal, pode nos fornecer uma maior 

aproximação acerca das condições de manifestação e práticas de produção do 

discurso ambiental em torno da bacia do Barigui, de modo a possibilitar a 

compreensão de quais agentes envolvidos na produção do espaço urbano tem seus 

interesses atendidos por meio do consenso produzido e amalgamado pela questão 

ambiental. 

 

3.3 O PROGRAMA BIOCIDADE E O PROJETO VIVA BARIGUI: COMPREENDENDO 

AS CONDIÇÕES DE MANIFESTAÇÃO DO DISCURSO 

 

As contradições apresentadas se inscrevem na territorialidade atravessada 

por um discurso de sustentabilidade que compõe o exercício de poder e as relações 

sociais e econômicas e influenciam simbolicamente a compreensão sobre as políticas 

adotadas na área, por meio da produção de consensos sobre a problemática 

ambiental. A construção desta discursividade depende das condições de produção do 

discurso, ou seja, das suas condições sociais e históricas que permitem que ele seja 

produzido e gere determinados efeitos de sentido e não outros (FARIA, 2015). 

No caso da bacia do rio Barigui, um dos meios de manifestação dos discursos 

oficiais emitidos pelo Poder Público Municipal em torno da sustentabilidade e da 

questão ambiental são as intervenções e ações empreendidas pelo Programa 

Biocidade e o Projeto Viva Barigui desde 2007. O Projeto incorpora na sua concepção 

as discussões acerca da questão ambiental iniciadas em diversas conferências e 

cúpulas internacionais desde a década de 1970, que culminaram com a criação da 

noção de desenvolvimento sustentável. Assim, o presente capítulo apresentará o 
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Projeto e as formas como a Prefeitura Municipal enuncia o discurso ambiental, que 

serão utilizadas na análise da presente pesquisa. 

Como exposto, a alcunha de “Cidade Modelo”, graças às políticas adotadas 

desde a década de 1970, foi absorvida e legitimada por diversas organizações 

internacionais, atestando a eficácia de um discurso que se utilizou de elementos que 

criassem identificação e assimilação com a população (ou parte dela) ao mesmo 

tempo em que ocultou as principais questões a serem enfrentadas no planejamento 

da cidade. No entanto, a experiência histórica do planejamento curitibano mostra que 

ele só se aplica a uma parte da cidade, tomando o mercado como referência e 

ignorando a demanda da maior parte da sociedade, bem como a cidade ilegal, sendo 

assim dotado de um caráter ideológico e manipulador (ALBUQUERQUE, 2007). 

De modo geral, este fenômeno pode ser investigado em outras temáticas, na 

medida em que o mesmo tom enunciador de conteúdos parciais pode ser identificado 

no discurso sobre a “capital ecológica”. Dentre as iniciativas em prol da 

sustentabilidade recentemente realizadas pela Prefeitura de Curitiba, destaca-se o 

Projeto Viva Barigui. O projeto Viva Barigui é pautado em políticas de revitalização e 

recuperação ambiental, englobando uma série de intervenções na porção da bacia do 

rio Barigui localizada em Curitiba, tais como a criação de diversas unidades de 

conservação, projetos de recuperação ambiental, reassentamento de população em 

situação de risco, etc. 

Esse projeto integra o Programa Biocidade, posteriormente nomeado de 

Programa de Recuperação Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede Integrada 

de Transporte (RIT), lançado pela Prefeitura de Curitiba em 2007, na gestão Beto 

Richa, durante a reunião da ONU em Curitiba sobre Cidades e Biodiversidade, um 

encontro preparatório para a Conferência das Partes sobre Diversidade Biológica. 

Como já apresentado, o programa foi o responsável pelo êxito de Curitiba no “Globe 

Award Sustainable City” em 2010. 

 

3.3.1  O Relatório Ambiental Prévio, as publicações da Agência de Notícias de Curitiba 

e o site da UGP-AFP: documentos que expressam o discurso analisado 

 

Como dito anteriormente, por ocasião do presente estudo foi selecionado 

como base empírica para a análise alguns dos documentos produzidos pela Prefeitura 

Municipal acerca do Projeto Viva Barigui. Considerando que o discurso não é centrado 
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em si mesmo, mas fruto das interações sociais que estabelece e são reveladas na 

sua enunciação (FARIA, 2015), a seleção dos documentos buscou abarcar os 

discursos representativos das diferentes interações sociais estabelecidas pelo 

emissor do discurso, a Prefeitura Municipal de Curitiba. Para tanto, selecionou três 

principais fontes: a descrição do Programa disponível no site da Unidade Gestora do 

Projeto; as notícias acerca do desenvolvimento e implantação dos projetos divulgados 

pela Agência de Notícias da Prefeitura de Curitiba – ANPC; e o Relatório Ambiental 

Prévio – RAP do Parque Linear rio Barigui e Habitação. 

A ANPC é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Comunicação Social. 

Tem como objetivo oferecer material jornalístico atualizado diariamente sobre obras, 

serviços, eventos, campanhas e realizações da Prefeitura Municipal de Curitiba, de 

modo a permitir a qualquer cidadão o acesso diário às notícias. Para obtenção das 

notícias publicadas acerca do Projeto Viva Barigui, foi feita uma busca na ferramenta 

de pesquisa disponibilizada pela ANPC em seu site, utilizando-se como palavras 

chave “Viva Barigui”, “Biocidade”, “rio Barigui” e “bacia Barigui”. A pesquisa restringiu-

se ao período de 22/03/2007, data de lançamento do projeto, a 20/09/2017, data de 

realização da última busca documental, sendo encontradas 58 notícias efetivamente 

relacionadas ao projeto.  

Dentre as 58 notícias levantadas foram identificadas abordagens acerca do 

lançamento do Projeto Viva Barigui, do desenvolvimento do projeto das intervenções 

espaciais, da realização de atividades educativas e de conscientização atreladas ao 

projeto, da licitação das intervenções propostas e da inauguração das obras 

finalizadas. Devido ao seu cunho jornalístico, as publicações não constituem um 

conjunto uniforme e apresentam um caráter bastante incompleto, o que dificultou a 

compreensão da totalidade das intervenções abarcadas pelo projeto e, 

consequentemente, gerou a necessidade de buscar outras fontes para a análise.  

Por sua vez, a Unidade Gestora dos Projetos da Agência Francesa de 

Desenvolvimento é um órgão vinculado ao IPPUC. Tem como principal objetivo 

gerenciar os contratos de financiamento da Prefeitura Municipal de Curitiba, 

realizados com recursos orçamentários obtidos junto àquela agência. Deste modo, a 

UGP-AFD acompanha e controla as etapas de projetos e a execução de obras 

realizadas por ocasião do Programa Biocidade. No site da unidade estão 

disponibilizadas a síntese dos memoriais e as ações do Programa para a consulta da 

população de modo a garantir a transparência dos atos do poder público e da AFD. 
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Embora permita uma melhor compreensão acerca do Programa Biocidade, as 

informações disponibilizadas pelo site são sintéticas e não permitem a identificação 

da totalidade dos agentes envolvidos no Projeto Viva Barigui. 

Finalmente, o Relatório Ambiental Prévio é um documento técnico elaborado 

por uma equipe multidisciplinar para analisar os impactos ambientais urbanos e 

viabilizar o licenciamento ambiental de um projeto. No âmbito da Prefeitura Municipal 

de Curitiba, este documento deve ser elaborado de acordo com o Decreto Municipal 

nº 838/1997 e submetido para aprovação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

De acordo com o decreto, o RAP deve apresentar, minimamente: (i) descrição 

detalhada do projeto ou empreendimento, inclusive com as plantas preliminares ou 

anteprojeto; (ii) delimitação das áreas de influência direta do empreendimento e 

descrição detalhada das suas condições ambientais; (iii) identificação dos impactos a 

serem causados pelo empreendimento nas fases de planejamento, implantação e 

operação; e (iv) medidas de controle ambiental e/ou medidas compensatórias 

adotadas nas diversas fases. 

O RAP do Parque Linear do rio Barigui e Habitação foi o instrumento utilizado 

para a emissão do licenciamento ambiental das intervenções espaciais do Projeto 

Viva Barigui, as quais foram destacadas no tópico anterior. Embora o Projeto Viva 

Barigui tenha sido elaborado pela Prefeitura Municipal, o RAP foi elaborado por uma 

equipe terceirizada pela Prefeitura Municipal de Curitiba, composta por engenheiro 

químico, engenheiro civil, engenheiro ambiental, biólogos, sociólogos, geólogos e 

geógrafos. Mesmo não tendo sido elaborado pela Prefeitura Municipal propriamente 

dita, o RAP contou com a orientação dos técnicos da prefeitura e se utilizou de dados 

e informações fornecidos por diversos órgãos a ela vinculados, tais como a Secretaria 

Municipal de Obras Públicas (SMOP), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

(SMMA), o IPPUC e a COHAB. A seleção do RAP enquanto documento de análise se 

deve ao pouco detalhamento acerca das intervenções e impactos do projeto nas 

demais fontes pesquisadas, fazendo-se necessária uma complementação. O caráter 

do documento permite o acesso a informações de maior confiabilidade, revela o 

discurso oficial de caráter técnico do projeto, bem como a visão dos agentes 

envolvidos por meio das fontes utilizadas na sua elaboração. 

Assim, ao considerarmos essas fontes enquanto discurso é preciso 

compreender não só como o texto produz sentido, mas para quem ele produz sentido. 

Isso acarreta trabalhar, simultaneamente, com a língua e com o interdiscurso e com 
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todas as suas implicações ideológicas. A produção de notícias e de documentos 

técnicos enquanto processo detentor de um discurso ideológico pode revelar uma 

articulação de nível simbólico que produz mitos e preconceitos (ORLANDI, 2003). 

 

3.3.2  O Programa Biocidade e o Projeto Viva Barigui: os meios de manifestação do 

discurso 

 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Curitiba (2007), o Programa 

Biocidade é uma evolução do processo de planejamento urbano sustentável da 

cidade. Ele parte da proposição de um sistema de gestão pública com o intuito de 

promover o controle e a proteção do meio ambiente urbano e busca contribuir com 

ações que reduzam os efeitos maléficos da urbanização sobre as áreas naturais. 

O Programa tem como principais objetivos a melhoria da qualidade de vida da 

população do município de Curitiba, por meio de ações de recuperação da Bacia do 

Rio Barigui, desenvolvimento ambiental, redução da emissão dos gases de efeito 

estufa, da melhoria da fluidez da Rede Integrada de Transporte Coletivo, da relocação 

de pessoas residentes em área de risco e da realização de estudos e pesquisas que 

embasem o planejamento futuro da cidade (CURITIBA, 2007). 

Para atingir estes objetivos, o Programa abrange 7 projetos: (i) Projeto Plantas 

Nativas Ornamentais, que propõe a reintrodução de espécies de plantas ornamentais 

nativas da cidade; (ii) Projeto Fauna Exótica e Fauna Nativa, que propõe a 

identificação de espécies raras e ameaçadas de extinção, para que seja possível a 

sua conservação, e de espécies exóticas e exóticas invasoras para possibilitar o 

controle de suas expansões; (iii) Projeto Sociedade Sustentável, que visa à criação 

de uma cultura de preservação por meio de campanhas de educação ambiental; (iv) 

Projeto Linha Verde, que busca a melhoria na qualidade do ar, mobilidade e 

transporte; (v) Projeto de Conservação da Biodiversidade Urbana, que propõe o 

incremento das unidades de conservação e preservação ambiental no município; (vi) 

Projeto Atividades Agrícolas, que propõe o auxílio aos produtores agrícolas 

estabelecidos em Curitiba por meio da criação do Mercado de Orgânicos; e (vii) 

Projeto Viva Barigui, que visa à  preservação dos recursos hídricos, por meio do Plano 

Estratégico para Revitalização da Bacia do Rio Barigui (CURITIBA, 2007). 
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Para cada um desses projetos, o programa estabelece indicadores que 

possibilitam averiguar se os resultados do programa foram efetivos. A tabela a seguir 

apresenta tais indicadores.  

 

Tabela 1 - Indicadores do Programa Biocidade por projeto 

PROJETOS INDICADORES 

Projeto Plantas Nativas 
Ornamentais 

1. Quantidade de mudas de espécies nativas 
ornamentais plantadas; 

2. Bairros atendidos por planos de ação de manejo de 
arborização viária; 

3. Novas espécies ornamentais nativas da Floresta com 
Araucária, produzidas pelo Horto Municipal; e 

4. Unidades de Conservação (Parques e Bosques) livres 
de árvores exóticas invasoras. 

Projeto Fauna Exótica e Fauna 
Nativa 

1. Quantidade de animais identificados (chips) na Rede 
de Defesa e Proteção Animal; e 

2. Implementação da Rede de Defesa e Proteção Animal. 

Projeto Sociedade Sustentável 

1. Implementação de Sistema de Gestão Municipal 
Sustentável; 

2. Pessoas atendidas por ano, por atividades de 
educação ambiental; 

3. Pessoas envolvidas em atividades de educação 
ambiental ligadas a resíduos sólidos; 

4. Catadores envolvidos no Projeto Eco Cidadão; 

5. Imóveis com redução de IPTU por preservação de 
área verde; 

6. Quantidade de projetos com Licenciamento Ambiental; 

7. Troca de recicláveis por hortifrutigranjeiros nos pontos 
do Câmbio Verde; 

8. Campanha permanente para estimular a redução e a 
separação de recicláveis; 

9. Criação da Agenda Curitiba para a Rio + 20; 

10. Incremento de Pontos de Recepção de Recicláveis 
do Projeto Eco Cidadão; 

11. Implantação do Sistema integrado de processamento 
e aproveitamento de resíduos (SIPAR); e 

12. Ações de controle ambiental realizadas por ano. 

Projeto Linha Verde 
1. Incremento na utilização de ônibus híbridos na frota do 

transporte coletivo; e 

2. Utilização do biodiesel na frota do transporte coletivo. 

Projeto Atividades Agrícolas 1. Criação do mercado de orgânicos; e 
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2. Porcentagem de hortifrutigranjeiros incluídos no 
programa Câmbio Verde. 

Projeto de Conservação da 
Biodiversidade Urbana 

1. Incremento de área verde nativa protegida em Reserva 
Particular do Patrimônio Natural Municipal (RPPNM); 

2. Incremento na quantidade de Unidade de 
Conservação (parques e bosques); 

3. Incremento de área de margens de rios e nascentes 
protegidas em RPPNM (m²); 

4. Criação e implantação da Lei Municipal de Reserva 
Particular de Proteção aos Recursos Hídricos (RPPRH); 

e 

5. Imóveis com redução de IPTU por preservação de 
área verde. 

Projeto Viva Barigui 

1. Incremento de áreas de intervenção de recuperação 
ambiental; 

2. Quantidade de famílias atendidas com ações de 
educação ambiental nas áreas de relocação; 

3. Quantidade de ligações de esgoto irregulares 
corrigidas nas áreas onde existe rede de coleta; 

4. Incremento na área de parque linear implantado; 

5. Quantidade de Plantas nativas reintroduzidas na bacia 
do Rio Barigui; e 

6. Ações de despoluição dos afluentes do Barigui 
implementadas. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Curitiba (2007) 

 

O Projeto Viva Barigui, iniciado em 2007, insere-se como um componente das 

áreas de Meio Ambiente e Habitação do programa, e tem como objetivo central a 

revitalização e conservação da bacia hidrográfica do rio Barigui. Suas diretrizes são: 

(i) implantação de um parque linear ao longo da bacia do rio Barigui; (ii) recuperação 

das margens do rio Barigui; (iii) realização de ações de desenvolvimento ambiental na 

área da bacia do rio Barigui; e (iv) relocação da população residente nas áreas de 

risco nas margens do rio Barigui (CURITIBA, 2010). Como objetivos específicos o 

projeto prevê: 

 (i) a promoção da conservação e preservação da fauna e da flora, bem como 

a recuperação de áreas degradadas;  

(ii) a revitalização da paisagem urbana central ao longo de aproximadamente 

18 km de extensão do projeto;  
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(iii) a implantação de ambientes destinados a lazer contemplativo e repouso, 

recreação e condicionamento físico dotados de equipamentos, vegetação e 

mobiliários para atendimento a todas as faixas etárias;  

(iv) a diminuição dos eventos de inundações do rio Barigüi e a melhoria da 

qualidade dos recursos hídricos por meio de técnicas de intervenção de baixo impacto, 

como a criação de lagoas e revegetação;  

(v) a realização de planejamento das ações de forma intersetorial com o poder 

público local e a sociedade civil organizada;  

(vi) o envolvimento das famílias beneficiárias em todo o processo de 

intervenção física e social, a partir das diretrizes do Projeto Habitacional e da 

perspectiva de integralidade das ações, possibilitando a participação comunitária e a 

integração socioespacial, com vistas a assegurar a sustentabilidade da intervenção e 

a não reocupação das Áreas de Intervenção do projeto proposto;  

(vii) a garantia de espaços de informação, socialização de conhecimentos e 

discussão que permitam a tomada de decisões de forma a ampliar o alcance das 

ações;  

(viii) o desenvolvimento de ações, considerando a realidade e a dinâmica 

social das famílias reassentadas para adaptação aos novos padrões de moradia;  

(ix) a oferta de serviços de proteção social básica para as famílias 

reassentadas, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, na 

perspectiva de fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, valorização das 

novas conquistas e permanência na comunidade local;  

(x) a implementação de ações socioeducativas contributivas para a prevenção 

sanitária e a preservação ambiental, incentivando o desenvolvimento de novas 

práticas de vivência individuais e comunitárias; e 

(xi) a contenção de ocupações irregulares em Áreas de Preservação 

Permanente. 

Como ações para atingir os objetivos citados, o projeto de revitalização da 

bacia do rio Barigui propõe proceder ao reassentamento de ocupações em Áreas de 

Preservação Permanente ao longo do rio e implantar infraestrutura de lazer em 18 

áreas de intervenção, divididas em 3 trechos de acordo com as características físico 

ambientais e de uso e ocupação do solo na bacia (CURITIBA, 2010): 

(i) Trecho 1: vai da divisa com o Município Almirante Tamandaré até o Parque 

Barigui, com uma área total de 2.876.543 m², abrangida pelos bairros Taboão, Vista 
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Alegre, Pilarzinho e São João. Possui 4 áreas de intervenção, totalizando 44.889 m², 

onde estão previstas a implantação de Campos de Futebol de Grama, Equipamentos 

de Ginástica, Praças, Pergolados Metálicos, Canchas de Futebol de Areia, 

Playgrounds, Ponte para Veículos, Ciclovias e Via Parque. Estes espaços serão 

integrados aos parques Tanguá, Tingui e Barigui, visando à ampliação dos espaços 

ambientalmente protegidos e de lazer para a população (CURITIBA, 2010). 

(ii) Trecho 2: estende-se do Parque Barigui até a rua Cyro Correia Pereira, na 

Cidade Industrial de Curitiba, com uma área total de 1.027.360 m², abrangida pelos 

bairros Santo Inácio, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Mossunguê, Campo Comprido, 

Seminário, Santa Quitéria, Fazendinha e Cidade Industrial. Possui 12 áreas de 

intervenção, totalizando 881.709 m², onde estão previstas a revitalização das áreas 

de lazer pré-existentes e a implantação de lagoas para contenção da água da chuva 

nos períodos de cheia, no intuito de diminuir os riscos a inundações. Como 

equipamentos estão previstos Canchas de Mini-futebol, Canchas de Futebol de Areia, 

Canchas de vôlei de areia, Praças, Passarelas para pedestres, Mirantes, Ponte para 

veículos, Estacionamentos, Pergolados Metálicos, Equipamentos de Ginástica, 

Playground, Iluminação, Edificações, Ciclovias e Via Parque. Também está previsto o 

reordenamento de 8 áreas de ocupação irregular existentes às margens do rio, onde 

residem 1.129 famílias que serão reassentadas em moradias adequadas em áreas 

próximas ao atual local onde residem ou que permanecerão na própria área, 

recebendo urbanização e melhorias habitacionais  (CURITIBA, 2010). 

(iii) Trecho 3: vai da rua Cyro Correia Pereira até a foz do rio Barigui, quando 

este desagua no rio Iguaçu, abrangendo uma área total de 4.952.841 m², abrangida 

pelos bairros Tatuquara, Campo de Santana e Caximba. Possui 2 áreas de 

intervenção, totalizando 124.140 m², com previsão de implantação de Canchas de 

Futebol de Areia, Canchas de Vôlei de Areia, Praças, Pergolados Metálicos, 

Equipamentos de Ginástica, Playgrounds, Passarela para Pedestres, Pista de Skate, 

Churrasqueiras, Iluminação, Edificações, Ciclovias e Via Parque. Tais equipamentos 

constituirão 2 novos parques que, além de serem integrados ao Parque Linear do Rio 

Barigui, servirão para a conservação de maciços florestais existentes na bacia e a 

preservação das margens do rio (CURITIBA, 2010). 
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Figura 8 - Mapa de situação das principais áreas de intervenção do Projeto Viva Barigui 

 
Fonte: CURITIBA, 2010 

 

Também está prevista a recomposição da mata ciliar do rio Barigui ao longo 

de toda a área de intervenção. Tal proposta se dará por meio da implantação de 
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espécies nativas da Floresta Ombrófila Mista em áreas com até 15m de distância das 

margens do rio (CURITIBA, 2010). 

Para permitir a implantação dos equipamentos propostos e a recomposição 

da mata ciliar, o projeto propõe a desapropriação de 26 imóveis particulares, 

localizados nos bairros Taboão, Pilarzinho, Mossunguê, Campo Comprido, Santa 

Quitéria, Fazendinha e Cidade Industrial. Além destes imóveis, está previsto o 

atingimento de parcela de 8 áreas de ocupação irregular localizadas no Trecho 2, 

denominadas Vila Bom Menino, Vila Nossa Senhora da Paz, Vila Nápolis II/Malvinas, 

Vila Nova República, Vila Rigoni, Vila Morro da Esperança, Vila Alto Barigui e Vila 

Nova Barigüi, que se localizam, respectivamente, nos bairros Mossunguê, Santa 

Quitéria, Campo Comprido, Campina do Siqueira, Fazendinha e Cidade Industrial. 

Tais ocupações serão alvo de projetos de reassentamento e de regularização 

fundiária. De acordo com a Prefeitura Municipal (2010), estes projetos foram 

elaborados em consonância com o plano de regularização fundiária do município de 

Curitiba, onde estão previstas relocações de habitações situadas em Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) possibilitando a recuperação das margens e 

recomposição da vegetação ao longo do rio Barigüi. 

O processo de regularização fundiária previsto para as ocupações irregulares 
situadas na área do empreendimento visa à intervenção habitacional de 
acordo com Programa Habitacional integrado. A proposta é articulada pela 
Companhia de Habitação Popular de Curitiba e conta com a atuação de 
outras Instituições presentes nas Administrações Regionais da bacia 
hidrográfica do rio Barigüi, e com a parceria das Associações de Moradores 
das respectivas vilas. (CURITIBA, 2010, p. 225) 

O projeto prevê que das 1.129 famílias atingidas pelo projeto, 620 serão alvo 

de projeto de reassentamento, 459 serão beneficiadas por projetos de urbanização e 

regularização fundiária e 50 famílias serão alvo de remanejamento. No que tange à 

relocação das famílias, é salientado que ocorrerá considerando a proximidade com a 

ocupação original, em áreas denominadas Moradias Corbélia, Ibaiti e Arapoti, todas 

localizadas na CIC (CURITIBA, 2010). 

Além das intervenções espaciais, o projeto prevê ações de monitoramento e 

fiscalização nas áreas de risco, sujeitas a ligações irregulares de esgoto, precarização 

ou inexistência das redes de coleta e tratamento e ligações irregulares, responsáveis 

pelo montante de carga orgânica lançada diariamente na bacia do rio Barigui. Para 

tanto, a prefeitura conta com o apoio da SANEPAR no projeto que, além de auxiliar 
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com as ações de fiscalização e monitoramento das ligações irregulares, também é 

responsável pela implantação da rede de esgoto nas áreas não atendidas da bacia 

(CURITIBA, 2010).  

Articulado às ações de infraestruturas e fiscalização propostas, propõe-se o 

desenvolvimento de um amplo trabalho de educação ambiental e mobilização social 

envolvendo a comunidade como um todo, por meio do Programa de Educação 

Ambiental para as Comunidades. O Programa envolve ações de sensibilização, 

formação e participação da população para compreensão dos processos naturais e 

de urbanização, visando à redução de riscos associados às inundações. Os principais 

objetivos do Programa são: (i) criar espaços de reflexão e diálogo para formação de 

multiplicadores e capacitação de lideranças locais, atuando em rede; (ii) disponibilizar 

informações à população sobre a gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Barigüi e suas 

ações, incentivando a participação popular e o controle social; e (iii) incentivar a 

corresponsabilidade entre o poder público e a sociedade civil organizada nos cuidados 

com o meio ambiente (CURITIBA, 2010).  

Considerando as diversas intervenções e ações pretendidas, o projeto conta 

com o envolvimento de diversos órgãos e instâncias. No âmbito do Poder Público 

Municipal, foram envolvidos técnicos da Secretaria Municipal de Obras Públicas 

(SMOP), da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA), do Instituto de Pesquisa 

e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) e da Companhia de Habitação de Curitiba 

(COHAB). No âmbito estadual, a Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), 

envolvida nas ações de despoluição do rio, de monitoramento e de ampliação do 

atendimento da rede de esgotamento sanitário da bacia. No âmbito da sociedade civil, 

as Lideranças Comunitárias e Associações de Moradores das comunidades atingidas, 

bem como algumas Associações Comerciais e Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP), mobilizadas em torno dos projetos de educação ambiental 

(CURITIBA, 2010; MILAN, 2007; CURITIBA, 2007).  

Para custear a implementação do Projeto, a Prefeitura de Curitiba buscou 

recursos por meio de verbas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 

destinadas à relocação das moradias irregulares, e de financiamento internacional, 

pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). De acordo com o IPPUC, a PMC 

obteve 50% do montante previsto para o Programa de Recuperação Ambiental e 

Ampliação da Capacidade da Rede Integrada de Transportes (ou Programa 

Biocidade) com recursos decorrentes da linha de financiamento contratada junto à 
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AFD. A complementação de valores foi gerada a partir de fontes internas, como a 

contrapartida do Município de Curitiba ao empréstimo da AFD, e do PAC. A 

viabilização orçamentária para o programa totaliza investimentos de 72,3 milhões de 

Euros (IPPUC, 2015?). 

A Agência Francesa de Desenvolvimento é uma instituição financeira pública 

vinculada ao governo francês, que “implementa políticas de combate à pobreza e 

promoção do desenvolvimento sustentável” (AFD, 2017?). A agência apoia os 

poderes públicos, o setor privado e as redes associativas locais na implementação de 

projetos econômicos e sociais diversos: agricultura e desenvolvimento rural, saúde e 

educação de base, formação profissional, meio ambiente, infraestrutura e 

desenvolvimento urbano (AFD, 2017?).  

O Programa Biocidade foi o primeiro no Brasil a receber investimentos dessa 

agência que, desde então, apoia...  

o crescimento sustentável e inclusivo das cidades brasileiras, por meio de 
políticas de investimento com impactos positivos sobre o clima, ordenamento 
dos territórios e mobilidade urbana, eficiência energética e energias 
renováveis, preservação do meio ambiente e gestão responsável dos 
recursos naturais (AFD, 2017?).  

Na conjuntura do lançamento do Viva Barigui e nas intervenções propostas 

aqui descritas é possível identificar as mais diversas perspectivas e ações a partir da 

posição que os sujeitos sociais ocupam: (i) a Prefeitura Municipal de Curitiba, órgão 

responsável pela elaboração e implementação do projeto; (ii) a Agência Francesa de 

Desenvolvimento, responsável pelo financiamento do projeto; (iii) a SANEPAR, órgão 

estadual responsável pela infraestrutura de saneamento básico, que se coloca como 

parceiro na concepção e implementação do projeto; (iv) a COHAB, sociedade de 

economia mista cuja acionista majoritária é a Prefeitura Municipal de Curitiba, 

envolvida nas propostas de regularização fundiária e reassentamento; e (v) as 

associações de moradores e lideranças das comunidades atingidas diretamente pelo 

projeto. A partir do envolvimento de todos esses agentes, o projeto de revitalização 

da bacia hidrográfica do rio Barigüi constituiu-se em um instrumento de planejamento 

estratégico do Poder Público, estabelecendo diretrizes com ações imediatas e de 

médio e longo prazo.  

Ao observar as descrições do programa e seus projetos, bem como das suas 

finalidades e diretrizes selecionadas, vislumbra-se a manutenção da lógica que 
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historicamente permeia o tratamento da questão ambiental urbana no planejamento e 

gestão de Curitiba. As propostas são embasadas em matrizes da sustentabilidade de 

ordem técnico-material e de representação da qualidade de vida, apresentando um 

caráter ideologizado.  

Na descrição dos indicadores e dos objetivos do projeto é possível apreender 

a ideia de segmentação entre a população residente em áreas regulares e aquela 

residente em áreas irregulares. Tais questões aparecem na proposição de um 

indicador que não explicita a realocação das ocupações irregulares, mas insere a 

população residente destas áreas como únicos alvos de ações de educação 

ambiental. Parte do princípio, portanto, que a população residente em áreas regulares 

não fosse corresponsável pela degradação do meio ambiente na bacia. Essa postura 

também é demonstrada na inserção da população das ocupações irregulares como 

beneficiárias dos projetos, sendo que as propostas apontam para a relocação desta 

população das áreas de intervenção. Inclusive, nos seus objetivos, o projeto deixa 

claro que a finalidade do envolvimento da população residente em áreas irregulares é 

assegurar a sustentabilidade por meio da não reocupação das áreas de intervenção. 

A conformação da noção de sustentabilidade e preservação ambiental 

proposta pelo Projeto Viva Barigui denota os fragmentos formados pela interação 

complexa e contraditória entre os sujeitos coletivos envolvidos. Esta interação é 

atravessada pelas relações de poder que atuam na bacia do rio Barigui e configuram 

um campo de conflitos emoldurado por interesses de ordenação do solo, por lutas 

pelo direito à cidade, pela preservação dos recursos ambientais, dentre outros. 

 

3.4 AGENTES E INTERESSES: OS SUJEITOS ENVOLVIDOS NO DISCURSO E 

SUAS PERSPECTIVAS 

 

Considerando a hipótese primeira deste trabalho, de que a inserção da 

problemática ambiental no processo de planejamento urbano tem por objetivo a 

instauração de um consenso a respeito das práticas propostas e que este consenso 

está a serviço dos interesses hegemônicos, faz-se necessária uma discussão em 

torno dos diversos interesses que envolvem o projeto. Parte-se do princípio de que a 

identificação dos interesses hegemônicos permitirá a análise da construção da 

ideologia ambiental em torno do projeto. 
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Sendo o Projeto Viva Barigui uma proposta de intervenção no espaço urbano 

de Curitiba, é importante termos em conta que este espaço é reflexo e condicionante 

social, um conjunto de símbolos e campo de lutas. É, assim, a própria sociedade em 

uma de suas dimensões, aquela mais aparente, materializada nas formas espaciais 

(CORRÊA, 2002). Como uma expressão da própria sociedade, cabe a pergunta: quem 

são os agentes que erigem este projeto para o espaço urbano e o dotam de 

significados? 

Em seu trabalho O Espaço Urbano, Corrêa (2002) identifica como principais 

agentes responsáveis pela produção do urbano: (i) os proprietários dos meios de 

produção, sobretudo os grandes industriais; (ii) os proprietários fundiários; (iii) os 

promotores imobiliários; (iv) o Estado; e (v) os grupos sociais excluídos. 

Os proprietários dos meios de produção e os proprietários fundiários 

caracterizam-se por buscar extrair o máximo da renda da terra urbana. Os promotores 

imobiliários são descritos como um conjunto de agentes de intensa atuação no espaço 

urbano que realizam operações de incorporação, financiamento, estudos técnicos e a 

construção ou produção física do imóvel, comercialização ou transformação. Por sua 

vez, o Estado possui uma atuação complexa e variável, refletindo a dinâmica da 

sociedade que o constitui, e possui diversas funções, dentre as quais cabe aqui 

destacar a de estabelecer o marco jurídico, de regulamentar o uso do solo, de garantir 

as condições gerais de produção para os outros agentes, de controlar o mercado 

fundiário e a de produção imobiliária. Por fim, os grupos excluídos são aqueles a quem 

é negado o direito à cidade, por não possuírem meios de se tornarem usuários 

solváveis11 no processo de produção urbano capitalista, atuam no urbano a partir da 

produção de favelas e loteamentos irregulares (CORRÊA, 2002). 

Além dos agentes locais identificados por Corrêa (2002), Sanchez (2001) 

afirma que na contemporaneidade há um conjunto de agentes e estratégias territoriais 

de caráter global, que tem atuado nas cidades para erigir “modelos urbanos”12. A 

atuação desses agentes evidencia um complexo mercado no qual as imagens das 

cidades são construídas e postas em circulação em variadas escalas. Um exemplo 

_______________  
 
11 Termo cunhado por Carlos Vainer (2000), refere-se aos usuários do espaço urbano que podem pagar 
o preço que mercado formal pede pelas benesses urbanas. 
12 As chamadas “cidades-modelo” são imagens de marca construídas pela ação combinada de 

governos locais, junto a atores hegemônicos com interesses localizados, agências multilaterais e 
redes mundiais de cidades (SÁNCHEZ, 2001). 
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desse tipo de atuação é aquela fomentada pelas Agências Multilaterais, organismos 

de caráter internacional e ação global, que operam como centros de pensamento, 

difusão e financiamento de políticas públicas. Seu poder político está associado à 

atuação simultânea em diversas escalas: nacional e supranacional, regional e local.  

Na enunciação dos discursos do Projeto Viva Barigui foi possível identificar 3 

grupos de atores: (i) o Estado, representado pela Prefeitura Municipal de Curitiba, a 

SANEPAR e a COHAB; (ii) as agências multilaterais, representadas pela AFD, 

responsável pelo financiamento do projeto; e (iii) os grupos sociais excluídos, 

representados pelas ocupações irregulares, com seus respectivos representantes e 

associações de moradores. Cabe ressaltar que, embora não tenham sido identificados 

outros atores como emissores ativos do discurso, isso não significa que eles não 

possam estar indiretamente envolvidos com o Projeto. 

É a interpretação e a apropriação da problemática ambiental feita por cada 

um desses atores sociais que revelará diferentes esquemas lógicos de uma matriz 

representacional do território. Estes esquemas se misturam e se entrecruzam em 

matrizes que priorizam um ou outro direito e com enfoques vistos a partir das políticas 

públicas e das práticas sociais (POLLI, 2010).  

Partindo da ideia de que a finalidade dos atores sociais é realizar seus 

interesses, os mesmos investirão suas energias políticas para viabilizar e 

desencadear todos os mecanismos de controle social disponíveis para garantir o 

sucesso do empreendimento. É importante compreender que os interesses 

específicos são de natureza econômica, política, ideológica e psicossocial, e são 

definidos pelos atores sociais de acordo com a sua própria condição (FARIA & 

MENEGUETTI, 2007). 

Tendo essa constatação como premissa, procurou-se fazer um mapeamento 

das diversas perspectivas que compõem o imaginário social dos atores nos termos da 

problemática ambiental urbana em torno do Projeto Viva Barigui.  

 

3.4.1 A perspectiva do Estado 

 

Quando pensamos na proposição do Projeto Viva Barigui, o agente mais 

significativo de observação é o Estado. Sendo o projeto uma política pública, o Estado 

se constitui no principal emissor do discurso e está em posição privilegiada para tal, 
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tendo em vista ser o órgão oficialmente responsável pela elaboração e implementação 

de tais políticas. 

A princípio, o Estado tem por objetivo regular as relações políticas e de 

classes, haja vista constituir-se como representante dos seus direitos. Num contexto 

capitalista, o Estado é elemento central na dominação política de classe a fim de 

assegurar condições econômicas e extraeconômicas para a acumulação do capital. 

Deste modo, o seu caráter político é indissociável do seu caráter econômico, tendo 

em visa que intervém permanentemente nas relações de produção e na reprodução 

de sua existência, consentindo e garantindo os interesses econômicos das classes 

dominantes. 

Para Poulantzas (1985), o Estado pode ser entendido como a condensação 

material de uma relação de forças entre as classes e frações de classes sociais. O 

que implica que a sua forma de atuação são as diferentes funções que ele 

desempenha para as classes dominantes e classes dominadas. Enquanto para a 

classe dominante o Estado representa e organiza o interesse político de longo prazo 

do bloco que ocupa o poder13, para as classes dominadas as práticas do Estado têm 

por objetivo a coerção e a busca pelo consenso, demonstrando, de modo 

contraditório, a presença subordinada das classes dominadas na materialidade do 

Estado. 

Assim, a política adotada pelo Estado é resultado das contradições que se 

manifestam na sua forma específica de organização, que garante o exercício precário 

da dominação pelas classes hegemônicas, permitindo que o Estado aja como agente 

de equilíbrio instável entre as classes dominantes e dominadas. Deste modo, o Estado 

se encarrega ininterruptamente de uma série de medidas materiais positivas para as 

classes dominadas em vias de buscar sua adesão ao projeto político do bloco no 

poder. Podemos afirmar, então, que o que move o Estado não é o interesse pelo bem 

comum, mas a necessidade de legitimar interesses hegemônicos e manter a coesão 

da sociedade.  

Neste sentido, as políticas públicas urbanas, como o Projeto Viva Barigui, 

representam investimentos produtivos, já que auxiliam na manutenção da coesão 

_______________  
 
13 Este bloco não pode ser entendido como monolítico/coeso, mas sim como uma unidade conflitual 
entre as classes sociais dominantes que se encontram sob a hegemonia e direção de uma das frações 
da classe hegemônica (POULANTZAS, 1985). 
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social ao atender as demandas da população em geral e garantem a reprodução da 

força de trabalho, viabilizada através do provimento dos chamados bens de consumo 

coletivo. O Estado se coloca, então, como o principal agente da distribuição social e 

espacial dos equipamentos urbanos para as diferentes classes e frações de classe 

(LOJKINE, 1997). 

Dessa forma, tais políticas implantadas pelo Estado, particularmente via 

Planejamento Urbano, atenuam os problemas existentes para o processo de 

acumulação de capital, ao mesmo tempo em que geram problemas para esta mesma 

acumulação ao atender às reivindicações das classes dominadas visando a garantir 

a coesão social. Tais concessões, evidentemente, não podem ameaçar o processo 

de reprodução ampliada do capital, afinal estamos tratando da atuação de um Estado 

capitalista. Assim, a perspectiva e a ação do Estado por meio do Planejamento Urbano 

devem ser entendidas como essencialmente políticas.  

Para Marques (2003), o planejamento e a produção do espaço urbano são 

fortemente influenciados pela localização dos diversos grupos sociais na cidade, 

assim como pela sua capacidade diferencial de influenciar as ações do Estado. Neste 

sentido, vale ressaltar que o planejamento e a produção do espaço em uma sociedade 

desigual como a que compartilhamos, é seletiva, visto que o acesso ao Estado é 

seletivo. As classes dominantes economicamente têm acesso privilegiado às 

instituições públicas, afinal se trata do produto de um sistema meritocrático quanto à 

produção do espaço nas metrópoles brasileiras.  

Harvey (2005) afirma que o uso do Estado como instrumento de dominação 

de classe cria uma contradição adicional, visto que a classe dirigente tem de exercer 

seu poder em seu próprio interesse de classe, enquanto afirma que suas ações são 

para o bem de todos. Assim, em seu movimento de legitimação dos interesses 

dominantes em detrimento do atendimento dos interesses sociais, surgem 

intervenções estatais nitidamente favoráveis aos interesses do capital, gerando uma 

organização urbana segregada e ao mesmo tempo planificada e desigual, que 

favorece principalmente os detentores do capital. 

Quando levamos essas considerações para o contexto da produção urbana 

pelo Estado em Curitiba e consideramos o conteúdo do Projeto Viva Barigui, é 

possível problematizar algumas de suas proposições. A necessidade de produzir um 

ordenamento territorial diferente do existente na bacia do rio Barigui fica clara nas 

propostas do projeto. Para propiciar a proteção do meio ambiente na bacia do rio 
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Barigui e alcançar a ambicionada conformação espacial, o Estado faz uso das 

intervenções espaciais por meio da criação de parques e de unidades de 

conservação, do plantio de espécies nativas e do reordenamento de ocupações 

urbanas. A essas propostas de reordenamento estão associadas a correção de 

ligações irregulares de esgoto e ações de educação ambiental.  

Tais propostas atendem, em certa medida, às demandas sociais na área, por 

meio da dotação de infraestrutura nas áreas de ocupação irregular com urbanização 

precária. No entanto, é necessário lembrar que estão incutidas num processo de 

planejamento urbano onde historicamente o Estado tem se aliado a elites locais que 

atuam ativamente nos processos de especulação e extração da mais valia fundiária 

(ALBUQUERQUE, 2007; PEREIRA & SILVA, 2009; SÁNCHEZ, 2001; POLUCHA, 

2010). 

Esse processo de planejamento ambientalizado, associado a um formato 

racional funcionalista e pautado por matrizes de representação técnico-material e de 

espaço da qualidade de vida das cidades (ACSELRAD, 2009), apresenta-se como 

inscrição dos interesses e objetivos para com o território. Tem a pretensão de 

organizá-lo em termos de função e perspectivas hegemônicas, ou seja, como 

instrumentos que catalisam a proteção da natureza no território de forma planejada 

para favorecer o capital imobiliário e para alçar a cidade de Curitiba numa posição 

competitiva no mercado global de cidades. 

Assim, o modo de produção do espaço pelo Estado, via planejamento, propõe 

produzir um novo espaço onde o próprio Estado precisa desenvolver uma série de 

funções de modo a impedir as transgressões capazes de criar um espaço diferente 

daquele pretendido pelo processo de planejamento.  

Dessa maneira, as propostas desenvolvidas nesse instrumento de 

planejamento tornam-se separadas da vida cotidiana da população. Ao diagnosticar o 

espaço com base em suas características gerais e definir um padrão de ocupação 

desejado, o Estado orienta a produção do espaço por meio do planejamento, demarca 

ações e intervenções e produz novas territorialidades que estão distantes das 

necessidades cotidianas dos habitantes e significadas por interesses da gestão. 
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Assiste-se, portanto, a uma reorganização do espaço controlado pelo poder 
político que se afirma e coloca o Estado no centro da gestão das relações 
sociais de produção, pois sua atuação exige a dominação sobre as 
circunstâncias da vida social, ecológica e econômica, a manipulação 
generalizada, isto é, a realização do político como atividade produtiva. 
(RICKLI NETO, 2012, p. 110) 

Vale ressaltar que não se afirma aqui que, ao construir o Projeto Viva Barigui, 

o Estado está necessariamente produzindo a nova territorialidade – como se 

automaticamente mudasse a conformação do espaço – mas sim o que é pretendido 

ao se desenvolver o instrumento. Se tais pretensões de fato levaram a alterações 

estruturais na conformação urbana da bacia do rio Barigui, esse é um objeto para 

pesquisas futuras. Por ocasião do presente estudo, cabe, por meio da análise dos 

discursos e da ideologia ambiental presente no Projeto Viva Barigui, que serão 

apresentadas no próximo capítulo, identificar se as pretensões na proposição e 

implementação do projeto coadunam com a postura histórica do Estado no 

planejamento urbano de Curitiba. 

 

3.4.2 A perspectiva da Agência Financiadora 

 

Associada às perspectivas do Estado para o Projeto Viva Barigui, está a visão 

da Agência Francesa de Desenvolvimento enquanto financiadora do projeto. De 

acordo com a Agência de Notícias da Prefeitura de Curitiba (2007), o início do 

relacionamento da Agência Francesa de Desenvolvimento e da Prefeitura Municipal 

de Curitiba se deu em função da apresentação de carta-consulta da Prefeitura acerca 

da possibilidade de financiamento do Programa Biocidade por parte da AFD em 2007. 

Então, embora não se possa atribuir diretamente à AFD um papel estruturante na 

formatação do projeto, é evidente que foram consideradas as prioridades de 

investimento da Agência visando ao seu auxílio financeiro. Sendo assim, é importante 

averiguar o modus operandi da AFD. 

Por meio dos seus investimentos, a AFD busca a melhor gestão dos bens 

públicos mundiais e a ampliação do nível de visibilidade e influência da França quanto 

a estes bens. A ação francesa está focalizada em três prioridades: luta contra as 

doenças transmissíveis e emergentes; luta contra a mudança climática; e preservação 

da biodiversidade. No Brasil, as prioridades da agência são: o ordenamento 

sustentável do território e a mobilidade urbana; a eficiência energética e energias 
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renováveis; e a preservação do meio ambiente e manejo responsável dos recursos 

naturais (AFD, 2017?).  

Com o ordenamento sustentável do território e a mobilidade urbana, a agência 

define ações em melhoria do ambiente urbano, no desenvolvimento de modais de 

transporte coletivo menos poluentes, para reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa, e na universalização do acesso aos serviços básicos. Com relação à eficiência 

energética e energias renováveis, a AFD atua na produção hidrelétrica de baixo 

impacto ambiental e social e melhoria das usinas hidrelétricas existentes, geração 

eólica e solar. Na prioridade definida como preservação do meio ambiente e manejo 

responsável dos recursos naturais, a AFD incide na gestão integrada dos recursos 

hídricos e no uso sustentável dos recursos florestais (AFD, 2017?).  

Os critérios avaliados para a concessão de financiamento por parte da AFD 

são a saúde financeira do município, seu nível de endividamento, o enquadramento 

do projeto nas prioridades estratégicas da AFD no Brasil e o interesse municipal em 

desenvolver cooperação técnica com a França. Também são considerados os riscos 

acerca do projeto, particularmente no que diz respeito a possíveis atrasos na 

execução devido a descontinuidades de governos municipais (BANZATO, 2015).  

Considerando esses critérios, Curitiba se apresenta como uma boa porta de 

entrada para os negócios franceses no Brasil. O bom posicionamento da cidade 

perante outras devido ao seu amplo reconhecimento enquanto Cidade Modelo, o fato 

de possuir uma economia estável, estando entre os 10 maiores PIBs municipais no 

Brasil, a abertura do município para experiências de cooperação técnica por meio do 

IPPUC e a tradição da cidade em dar continuidade às políticas públicas, apesar das 

alternâncias políticas, tornam a cidade bastante favorável ao desenvolvimento de 

empresas francesas (BANZATO, 2015). Ou seja, enquanto investimento, um projeto 

advindo de Curitiba representa um negócio de pouco risco e de repercussão positiva, 

ainda mais tendo em vista o reconhecimento histórico da cidade enquanto Capital 

Ecológica brasileira. 

Ao se analisar o foco da Agência quanto aos seus investimentos, fica evidente 

o seu alinhamento com a noção de desenvolvimento sustentável. Tal alinhamento, no 

entanto, é apenas associado à questão de preservação dos bens ambientais e, 

indiretamente, à qualidade de vida, sem uma preocupação relativa à legitimidade das 

intervenções enquanto políticas públicas.  
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Banzato (2015), em seu estudo acerca das articulações entre o Poder Local 

e as Agências Internacionais de financiamento em Curitiba, ao avaliar a atuação da 

AFD, identifica que a transparência das informações e o estímulo à participação 

popular, segundo os representantes do organismo, são valores que se limitam ao 

respeito de normativas legais locais, sem nenhuma ferramenta adicional promovida 

pelos programas. 

Tais questões evidenciam o caráter tecnocrático da agência, bem como 

demonstram a incorporação da noção da sustentabilidade associada à representação 

técnico-material (ACSELRAD, 2009). Tal matriz corresponde ao que Compans (2009) 

coloca como o paradigma neoliberal na construção da noção de sustentabilidade, cuja 

pauta é o desenvolvimento de planos, programas e projetos para as cidades, 

aspirando a vê-las ascender à categoria de “cidades globais sustentáveis”.  

Este caráter vai ao encontro do que Sánchez (2001) identifica como o modus 

operandi das agências de financiamento internacionais. De acordo com a autora, as 

agências impõem suas visões de mundo ao financiarem determinados projetos 

urbanos, normatizando-os e configurando-os de acordo com os parâmetros da cidade-

competitiva, da cidade-empresa, da cidade-mercadoria e da cidade-pátria, 

desconsiderando a complexidade socioespacial e a multiplicidade de projetos políticos 

em cada território urbano. Ou seja, a AFD, tal como outras agências, possui um 

comprometimento com a difusão dos chamados “modelos urbanos” e seu ideário, de 

modo que transformam o projeto financiado e sua experiência em uma mercadoria a 

ser vendida para outras cidades. Este processo é que permite a adesão do capital 

externo numa reiterada possibilidade de desenvolvimento sustentável que 

compatibilize crescimento econômico, desenvolvimento humano e qualidade 

ambiental.  

 

3.4.3  A perspectiva dos Grupos Sociais Excluídos 

 

Conforme aponta Côrrea (2002), os grupos sociais excluídos são vítimas da 

segregação socioespacial e representam os sintomas da exclusão da qual as cidades 

brasileiras são alvo. Em um cenário de negação de direitos, tais grupos se mobilizam 

com vistas a garantir o direito à moradia por meio do questionamento da propriedade 

privada e do fomento às ocupações irregulares. 
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É na produção das favelas e loteamentos clandestinos, em terrenos públicos 

e privados, que os grupos sociais excluídos tornam-se agentes produtores do espaço 

urbano. Esta produção se coloca como uma forma de resistência à segregação social 

e sobrevivência ante a absoluta falta de outros meios de viver a cidade. 

Aparentemente desprovida de qualquer elaboração espacial, as favelas acrescentam 

uma lógica que se pauta na organização do trabalho e nos meios necessários para a 

sua realização como produção de valor (CORRÊA, 2002).  

A produção do espaço urbano capitalista tem uma lógica na necessidade de 

aglomeração que tem o capital. A esta necessidade, está intrínseca a ocultação de 

conflitos e contradições sociais. Isso faz com que a produção do urbano resulte em 

diferentes lugares para diferentes classes e diferentes frações de classe (CARLOS, 

1999). 

A consciência da existência de uma organização espacial urbana desigual, 

caracterizada por uma complexa divisão técnica e social do espaço e associada a uma 

enorme diferença nas condições de vida dos diversos grupos sociais da cidade, gera 

a demanda social por melhores condições urbanas nas áreas habitadas por esses 

grupos. Tais demandas se constituem no enfrentamento da organização territorial 

urbana vigente, que representa a hierarquização do poder onde o Estado, associado 

ao capital, faz uso do espaço para assegurar o controle dos lugares, homogeneizando 

o todo e segregando as partes.  

A importância dessa perspectiva evidencia a necessidade de produção de um 

espaço urbano de escalas globais e locais, não contemplando apenas a busca pelo 

trabalho, mas pelo espaço da vida cotidiana e da vivência. No entanto, essa 

perspectiva enfrenta constantemente a produção dos seus “contraespaços”, 

representados pelas políticas que buscam impedir a sua espacialização e 

territorialização a partir da (re)produção dos espaços homogêneos.  

Ao pensamos nas propostas do Projeto Viva Barigui, identificamos esta lógica 

de ação/reação advinda da atuação dos grupos sociais excluídos. Como demonstrado 

no Capítulo 2.2, a bacia do rio Barigui é alvo das dinâmicas desiguais de produção 

urbana, onde as ocupações irregulares precárias em áreas ambientalmente frágeis 

convivem com áreas infraestruturadas e valorizadas, habitadas pela população de alta 

renda, num claro enfrentamento do processo de organização territorial hegemônico. 

Ao se propor intervir na ordenação e reassentamento das ocupações 

irregulares, o projeto parece se associar à matriz da sustentabilidade de atendimento 
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das demandas sociais (ACSELRAD, 2009). No entanto esta associação está 

submetida à lógica de produção urbana capitalista, de ocultação de conflitos e 

contradições sociais, o que leva à necessidade de produção de espaços 

homogeneizados. 

Aparentemente, em sua proposição, o projeto busca, em certa medida, 

enfrentar essas questões, a partir da regularização fundiária e urbanização das 

ocupações existentes, com a manutenção de parte das famílias residentes fora de 

áreas de risco. Cabe, então, atentar para a forma como essa proposição é justificada 

e inserida nos discursos legitimadores do Projeto Viva Barigui, numa área de especial 

valor ambiental que abriga um grande contingente populacional em situação de 

vulnerabilidade ambiental, compreendendo o planejamento urbano como sistema 

simbólico atravessado pelas práticas e ideologias dos agentes que o constituem como 

campo (BOURDIEU, 1989). 

  



95 
 

 

4 A IDEOLOGIA AMBIENTAL NO PROJETO VIVA BARIGUI E SEUS ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS 

 

Nesta etapa do presente trabalho, o que deve ser enfatizado é o 

enquadramento do Projeto Viva Barigui enquanto elemento que reflete, no âmbito do 

pensamento urbanístico, as diretrizes da noção de sustentabilidade. Embora sua 

participação no processo de remodelação territorial em Curitiba desde o final da 

década de 2000 seja evidente, ele não é o único elemento desse processo, mas faz 

parte de um conjunto de evidências que demonstram como o planejamento e a 

produção do espaço urbano têm sido estruturados em torno da ideologização da 

questão ambiental desde a década de 1970. 

Os elementos estruturais que permitem identificar essa construção ideológica 

e desmistificar a construção de um ideal sustentável que não abarca nada de 

excepcional ou inovador, por não se descolar dos paradoxos institucionais 

estabelecidos, serão abordados neste capítulo. Entendendo a ideologia enquanto uma 

lente do sistema social que oculta a essência da sociedade para viabilizar um 

consenso (ZIZEK, 1999), serão apontados os descolamentos da realidade material 

utilizados para legitimar e justificar o Projeto Viva Barigui enquanto instrumento de 

planejamento e produção do urbano.  

Embora a descrição do programa e seus objetivos permitam vislumbrar as 

noções de sustentabilidade e as relações de poder que perpassam o Projeto Viva 

Barigui, é nos discursos em torno do projeto que tais questões se tornam evidentes. 

O discurso da Prefeitura Municipal de Curitiba, enquanto planejadora do território do 

município de Curitiba e cuja trajetória tem sido historicamente considerada bem-

sucedida, diz muito do sentido que o planejamento urbano tem para ela. Dessa forma, 

seu discurso a esse respeito cumpre funções demonstrativas, argumentativas e 

persuasivas.  

Pela demonstração, os discursos usam recursos linguísticos para afirmar a 

consistência e coerência de seus posicionamentos. Pela argumentação e persuasão 

se valem de recursos valorativos, imagéticos, racionais e emocionais para obter 

adesão e influenciar outras pessoas, reorientando o seu modo de pensar e, 

consequentemente, de agir (PÊCHEUX, 1966). Considerando que todo o discurso é 

uma produção social, tais funções são utilizadas em favor de um determinado sentido 
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e significado, que estão implicados no momento histórico, político e econômico, 

expressando ideias e valores de modo explícito ou implícito.  

Os documentos utilizados como base empírica para este trabalho, quando 

associados ao contexto histórico social, à materialidade urbana que é objeto do 

discurso, à análise acerca das condições de manifestação do discurso e aos atores 

envolvidos, possibilitam a identificação dessas ideias e representações. Partindo 

dessas representações e ideias, empenha-se um esforço para compreender a visão 

dos sujeitos hegemônicos do discurso e seus interesses, a partir de uma análise do 

que está evidenciado e do que está ocultado no discurso, em vias de se avaliar a 

utilização da noção de sustentabilidade enquanto artifício ideológico no projeto. 

 

4.1 AS LÓGICAS EVIDENCIADAS E OBNUBILADAS NO DISCURSO 

 

Tendo em vista o seu caráter e a conjuntura do seu lançamento, durante um 

evento da ONU sobre Cidades e Biodiversidade ocorrido no Dia Mundial da Água, os 

discursos iniciais sobre o Projeto Viva Barigui giram em torno da preservação 

ambiental e da necessidade de conservação dos recursos hídricos. As notícias sobre 

o Projeto datadas do primeiro semestre de 2007, publicadas no site da Agência de 

Notícias da Prefeitura de Curitiba, reiteram que “a preservação ambiental e o 

desenvolvimento sustentável são valores fundamentais em Curitiba” e que o projeto 

tem por objetivo “reverter situações de degradação da bacia, adotando medidas para 

preservação de nascentes, conservação de ambientes naturais ainda existentes na 

região e reordenamento das ocupações irregulares” em vias de “atender à principal 

prioridade, que é despoluir os rios que compõem a bacia” (ANPC, 2007). Vê-se aqui 

que o projeto está associado à ideia de que as ocupações regulares, os usos 

autorizados e as intervenções realizadas pelo poder público não são responsáveis 

pela degradação ambiental dos recursos naturais.  

A importância do projeto é ressaltada e justificada com base em diversos 

argumentos. De acordo com as fontes utilizadas para a análise, a bacia do rio Barigui 

foi escolhida: (i) pelo fato de concentrar 30% da população curitibana; (ii) por ser a 

maior bacia hidrográfica dentro do território de Curitiba, abrangendo 1/3 da área total 

do município; (iii) por suas condicionantes físico-ambientais e urbanas; (iv) devido à 

busca pela preservação dos expressivos fragmentos vegetacionais existentes na área 

sul da bacia do Barigui; e (v) em face da demanda pela revitalização das várzeas do 
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rio Barigui (ANPC, 2007; CURITIBA, 2010; IPPUC, 2015?). Todas estas justificativas 

legitimam o projeto enquanto alvo do interesse de toda a população. 

Aqui já se nota a associação do discurso à ideia de meio ambiente uno, com 

a tentativa de justificar que a preservação do meio ambiente traz benefícios para todos 

os moradores da cidade e que todos são igualmente responsáveis por ela. O 

planejamento urbano ambientalizado busca, assim, ressignificar o espaço dando 

visibilidade à natureza nas cidades, de modo que esta absorva os sentidos da noção 

de bem-estar, construindo uma unidade social (ACSELRAD, 2004).  

Ora tecnifica-se o debate, tentando enquadrar a sustentabilidade nos 
propósitos de obtenção de cidades compactas, econômicas em espaço, 
matéria e energia, ora propugna-se o consenso como precondição para a 
construção de cidades duráveis, abdicando, consequentemente, de 
considerar as cidades enquanto espaço por excelência do debate público e 
da construção de mundos diversos e compartilhados (ACSELRAD, 2004, p. 
35). 

Ao ter sido aplicada para a bacia do rio Barigui, essa ideia não considerou o 

modo como historicamente os benefícios das políticas urbanas foram apropriados por 

agentes ligados ao setor imobiliário, conforme foi apresentado no capítulo 2.2. Essa 

apropriação acarretou um padrão de ocupação do solo que denota a injustiça 

ambiental presente na área, onde as ocupações precárias em áreas de fragilidade 

ambiental convivem com uma das áreas mais valorizadas e infraestruturadas de 

Curitiba.  

Retomando os dizeres de Acselrad (2004), a invisibilização do padrão de 

injustiça ambiental é proposital, pois a ideia de ambiente uno assume um papel de 

neutralização de conflitos num tecido social urbano fragmentado e atravessado pelas 

contradições da globalização, o que contribui para a constituição de um novo modo 

de regulação urbana, compatível com os requisitos da acumulação flexível. Ou seja, 

a sustentabilidade urbana passa a “se reduzir a um artifício discursivo para dar às 

cidades um atributo a mais para atrair capitais através da dinâmica – via de regra 

predatória - da competição interurbana” (ACSELRAD, 2004, p. 36). 

De fato, ao posicionar o Projeto Viva Barigui enquanto uma proposta de 

planejamento estratégico, a Prefeitura de Curitiba denota a interligação da noção de 

sustentabilidade com os ideais da cidade global, apontados por Compans (2009). Em 

busca de uma maior atratividade na competição interurbana, o meio ambiente é 

incorporado pelo planejamento urbano como forma de criar uma imagem positiva da 
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cidade, viabilizando a mercantilização do urbano. Entende-se, então, a 

sustentabilidade e a competitividade como faces de uma mesma moeda. 

Segundo essa noção, a venda dos atributos do território (e do meio ambiente) 
e a atratividade da cidade seriam capazes de viabilizar fluxo de investimentos 
e capitais e a consequente oferta de empregos e desenvolvimento. 
Associados à imagem de progresso e local propício para os negócios, 
atributos ambientais e “ecologicamente corretos” são inseridos nesse 
repertório para que as cidades sejam cada vez mais desejadas pelos 
investimentos internacionais, tendo em vista suas qualidades (POLLI, 2010, 
p. 47). 

Neste sentido, a representatividade adquirida por um processo de 

planejamento estratégico para a revitalização urbana associada à preservação 

ambiental, como o Projeto Viva Barigui, demarca os ditames da difusão de “modelos 

de gestão urbana” como estratégias utilizadas pelo poder político para “vender” as 

cidades. Tais intervenções urbanísticas revitalizadoras, no entanto, acabam por 

manter a paisagem urbana segregada ao destacar a porção da cidade que realmente 

importa aos olhos do mercado, independentemente dos problemas da sua 

materialidade cotidiana. 

A construção e difusão da imagem de “Cidade Modelo” e “Capital Ecológica” 

disseminadas em Curitiba, como reiterado por Oliveira (2000), Mendonça (2002), 

Moura (2009) e Sanchez (2009), dentre outros, e apresentadas no capítulo 2.1, estão 

relacionadas com o acionamento da ideia de “cidade-pátria” (VAINER, 2000). Esta 

prática discursiva se estende por todas as fontes analisadas acerca do Projeto Viva 

Barigui, que enfatizam o quão inovadora é a implementação de um projeto urbano 

desta magnitude e o quanto ele vem a contribuir com o desenvolvimento sustentável 

do município. 

A cidade de Curitiba sempre procurou responder aos crescentes desafios 
com ideias novas, aplicáveis à realidade local, adaptando-as à escala urbana. 
Nesse panorama, onde sempre se procurou avançar na direção do futuro, se 
insere o Programa de Recuperação Ambiental e Ampliação da Capacidade 
da Rede Integrada de Transporte e o Subprograma de Implantação do 
Parque Linear do Rio Barigui e Habitação (CURITIBA, 2010, p. 7). 

O grande diferencial desta atuação da Prefeitura é agregar o objetivo social 
de atendimento às famílias e à finalidade ambiental, melhorando a condição 
das bacias hidrográficas da cidade (ANPC, 2007a). 
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É um instrumento de planejamento estratégico, que estabelece diretrizes e 
prioriza ações e investimentos para o resgate ambiental e social da maior 
bacia hidrográfica do município (ANPC, 2007b). 

O convênio com a Prefeitura de Curitiba será o primeiro a ser assinado no 
Brasil pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), que ainda está se 
instalando no país. A chefe da missão francesa que esteve em Curitiba, 
Marie-Pierre Bourzai, disse que o comitê diretor da Agência, em Paris, está 
entusiasmado, porque os projetos de Curitiba serão pilotos para orientar 
futuros projetos no país. "A cidade tem se mostrado exemplar na contratação 
de obras para esse tipo de projeto", disse. "Este é o primeiro projeto da 
agência na área de biodiversidade e o conhecimento e a experiência 
adquiridos em Curitiba vão abrir as portas para projetos de outras 
administrações públicas do país" (ANPC, 2008). 

Essa prática discursiva opera no intuito de forjar uma identidade única, não 

conflituosa de cidade, para que o seu governo possa funcionar pragmaticamente sem 

ter que justificar a todo tempo suas decisões. Ela está associada com a ideia do 

empresariamento urbano, cumprindo o papel de legitimação do plano empresarial de 

cidade, que busca administrar a “cidade-mercadoria” e se lançar no mercado 

competitivo (VAINER, 2000). 

O acionamento da noção de “cidade-pátria” também denota o fomento do 

sentimento de crise entre os seus habitantes. Tal sentimento é necessário para que 

os conflitos sejam abandonados em nome de um projeto unificador do anseio pela paz 

social. Esse complementa a força discursiva do planejamento estratégico, na medida 

em que ele se afirma como única solução possível aos problemas urbanos, numa 

estratégia argumentativa de ordem global, acionada para promover inovações na 

matriz técnica das cidades (ACSELRAD, 2009).  

Isso é aparente no discurso em torno do Projeto Viva Barigui, numa 

formatação dialética. Ao mesmo tempo em que cita o caráter positivo de Curitiba e a 

enquadra como cidade modelo brasileira, o discurso se embasa em questões comuns 

a todos os municípios metropolitanos brasileiros, tais como o crescimento 

populacional, a distribuição da renda, as relações de consumo, a falta de 

planejamento territorial, as formas e destinação de resíduos e sua relação com a 

degradação de ecossistemas.  
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A concentração de pessoas em áreas de risco ambiental, o ruído, a poluição, 
o congestionamento das vias de acesso e a verticalização do território são 
problemas cada vez mais constantes nas metrópoles brasileiras. A topografia 
natural vai sendo substituída pelo concreto e pelo lixo e tornaram-se gritantes 
a desigualdade e a exclusão social de parcela da população sem condições 
básicas de acesso a bens civilizatórios direcionados à qualidade de vida. 
Nesse contexto, no caso de Curitiba, cidade que foi progressivamente sendo 
reestruturada e revitalizada sócio- ambientalmente, a necessidade de 
reorganização espacial e de correta utilização dos espaços se faz presente e 
remete a pensar a relação humana com o meio ambiente. (CURITIBA, 2010, 
p. 7) 

É possível identificar aqui essa contradição do discurso. Os problemas típicos 

das metrópoles brasileiras evidenciam o caos e conflito enquanto que o caso de 

Curitiba enquanto cidade eficientemente planejada representa a solução para este 

problema. No entanto, como o próprio discurso afirma, Curitiba é alvo das mesmas 

problemáticas urbanas que as demais metrópoles brasileiras. O discurso coloca que 

os problemas de Curitiba são decorrentes da sua condição universal de metrópole, 

alheios aos esforços de planejamento e estruturação que visam à harmonização da 

relação humana com o meio ambiente.  

Esse tipo de associação é citado por Acselrad (2009) como método 

comumente utilizado para frisar a escassez dos recursos naturais e incitar a 

objetividade de uma “crise ambiental”. Tal método visa à criação de um pensamento 

homogeneizado para justificar determinadas ações com base num suposto consenso 

em relação à necessidade de garantir a preservação dos recursos naturais por meio 

do desenvolvimento sustentável. Ou seja, a crise ambiental, materializada na 

concentração de pessoas em áreas de risco ambiental e na exclusão social, que é 

apresentado como um fenômeno externo ao processo de urbanização de Curitiba, 

aparece como justificador de uma ação consensual, materializada na reorganização 

e reestruturação humanizada do espaço, que solucionará o problema a partir do 

planejamento urbano eficiente adotado em Curitiba.  

Ao longo do amadurecimento e desenvolvimento do projeto, o seu viés 

sustentável é reforçado insistentemente, sendo associado a algumas noções, como: 

(i) preservação dos recursos ambientais; (ii) qualidade de vida da população; e (iii) 

participação e atendimento das demandas sociais (ANPC, 2007; ANPC, 2009; ANPC, 

2014; ANPC, 2015; ANPC, 2016; CURITIBA, 2010). Tais questões são evocadas para 

legitimar as diferentes áreas e escalas de intervenção e reforçar o caráter 

multidisciplinar do projeto. 
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Quanto à preservação dos recursos ambientais, ao se constituir como um 

plano de revitalização da bacia do rio Barigui, o discurso trata da bacia hidrográfica 

enquanto unidade de planejamento urbano e espaço de intervenção, tendo em vista 

ser uma divisão natural do espaço. No entanto, na prática, apenas são propostas 

intervenções e ações para o município de Curitiba, sendo desconsideradas as porções 

da bacia localizadas nos municípios de Almirante Tamandaré e Araucária. Através 

dessa leitura, os modos de produção, a vida cotidiana e o sistema político presentes 

no ciclo da água da bacia, onde a qualidade e o uso do elemento são parte da relação 

entre sociedade e natureza, não são incorporados ao discurso e à prática (RICKLI 

NETO, 2012). 

Através desta leitura incorporam-se os modos de produção, a vida cotidiana 
e o sistema político no ciclo da água, onde a qualidade e o uso do elemento 
são parte da relação entre sociedade e natureza. Principalmente neste 
período atual, onde os problemas ambientais se tornam crescentes, 
considerados como “problemas dos/para os homens” e, consequentemente, 
o número maior de conflitos reais e potenciais na gerência/regulamentação 
ecológico-espaciais prova ser um desafio para a gestão pública e o 
planejamento. (RICKLI NETO, 2012, p. 118) 

Assim, embora se busque uma discussão em torno do recurso ambiental, 

essa é limitada pelo processo de planejamento urbano de Curitiba, numa prática 

paradoxal. Ao relevar as parcelas da bacia fora do território de Curitiba, o projeto 

obscurece os conflitos reais e potenciais na regulamentação ecológico-espacial 

advindos da relação metropolitana em que Curitiba está inserida.  

Nesta relação estabelecida entre o planejamento urbano de Curitiba e a 

preservação dos recursos ambientais, uma questão importante é enfatizada pelo 

discurso: a degradação ambiental da bacia devido ao processo de urbanização 

desordenado. 

Tal pressuposto associa a ideia de preservação ambiental diretamente às 

noções de qualidade de vida da população e de participação e atendimento das 

demandas sociais. De fato, o discurso se pauta em uma visão positivista do meio 

ambiente, utilizando-se de noções de qualidade de vida e de meio ambiente urbano 

como um problema de ordenamento urbano, deixando de considerar questões 

políticas e conflitos sociais existentes. 
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O projeto justifica-se pela necessidade da melhoria da qualidade ambiental e 
hídrica da bacia do rio Barigui, de modo que esta proporcione benefícios 
sociais para toda a população que nela trabalha (CURITIBA, 2010).  

O projeto tem como principal meta estabelecer um corredor de biodiversidade 
às margens do rio Barigui e de seus principais contribuintes com o plantio de 
vegetação nativa e a instalação de vias parques que interligarão as unidades 
de conservação já existentes ao longo do Rio, bem como as unidades a 
serem criadas. A proposta contempla a regularização fundiária das áreas de 
preservação permanente (APP) com o reassentamento das famílias nas 
ocupações irregulares, possibilitando a recuperação das matas ciliares e a 
implantação de lagoas de acumulação para conter a água da chuva em 
períodos de cheias e diminuir os riscos de alagamentos. (IPPUC, 2015?) 

Essa é a sétima unidade de conservação implantada na cidade nesta gestão. 
Além da questão ambiental, outro fator muito importante é o benefício que a 
população terá, não somente pela área de lazer como também pela 
segurança nos dias de chuva... O papel do Parque de Conservação é este: 
preservar e conter as cheias... (ANPC, 2015b) 

Aqui vemos novamente o acionamento da ideia de que os usos autorizados e 

as intervenções públicas na área da bacia, tais como a inserção de lagoas de 

detenção e alterações na calha do rio para solucionar os problemas de drenagem 

advindos da impermeabilização do solo, não são responsáveis pelos problemas de 

degradação ambiental. Na verdade, as soluções propostas pelo projeto ignoram a 

possibilidade de reversão dessas intervenções públicas, tais como a retomada do 

curso natural dos rios. 

As propostas em torno da contenção da degradação ambiental estão 

associadas à preservação das APPs, à criação de Unidades de Conservação (UC’s), 

à ampliação da proporção de áreas verdes no município e à urbanização/ 

reassentamento das ocupações irregulares. Todas essas propostas guardam a 

concepção hegemônica de que o ordenamento territorial nas cidades, estabelecido 

pelo Estado, segue parâmetros urbanísticos considerados ideais e adequados para a 

preservação ambiental e a qualidade urbana das cidades. Nessa concepção, a 

desordem urbana estaria fortemente associada ao processo de ocupação urbana 

irregular e à degradação do meio ambiente, o que justificaria a sua remoção ou 

reordenamento (COMPANS, 2009). 

Essa ideia é expressa no discurso do Projeto Viva Barigui a partir da 

associação da problemática da qualidade hídrica, da degradação ambiental e da 

qualidade de vida na bacia ao processo de ocupação urbana irregular em diversos 

momentos. De fato, a ênfase no tratamento das ocupações irregulares já aparece 
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desde o lançamento do projeto: das 58 notícias relacionadas ao Projeto Viva Barigui 

encontradas na ANPC, 76% abordam o problema das ocupações e a solução dada 

pelo projeto.  

O tratamento das ocupações irregulares enfatiza a questão do risco 

ambiental, evocando o sentimento de crise, e empenha um processo de culpabilização 

dessas ocupações pelo atual estágio de degradação ambiental existente na bacia, 

devido ao modo supostamente desordenado como são produzidas. Para tanto, o 

projeto se apresenta enquanto solução para essa demanda social, pois se propõe a 

reordenar tais ocupações, por meio da regularização fundiária e reassentamento, e a 

dar novo uso aos espaços de APP de modo a coibir as ocupações irregulares.  

Ao longo do Parque Linear serão aproveitados trechos do sistema viário 
existente e criadas novas ligações, inclusive com pistas de caminhadas e 
ciclovias, formando a Via Parque, uma avenida com paisagismo e 
arborização, dotada também de sinalização e iluminação exclusivas, que 
delimitará as áreas de preservação, evitando ocupações irregulares ao 
longo das margens (ANPC, 2007b, grifo meu). 

A ocupação das faixas de preservação dos rios agride o meio ambiente e 
coloca em risco a vida de milhares de famílias, que vivem constantemente 
ameaçadas por inundações (ANPC, 2009a). 

São terrenos de grande riqueza ambiental que, transformados em áreas 
públicas, recebem investimentos e passam a ser ocupados 
adequadamente pela população. Esse uso coletivo evita invasões e 
protege a natureza de agressões (ANPC, 2008b, grifo meu). 

No que tange à questão social, a não retirada de moradias das Áreas de 
Proteção Permanente ao longo da bacia hidrográfica, bem como o seu não 
reassentamento em moradias regularizadas, inviabiliza a revitalização das 
margens do rio e a proteção adequada dos ecossistemas ripares. Esse 
fato possibilita o surgimento de novos focos de invasões em áreas de risco e 
fragilidade ambiental, além de impedir um processo socialmente necessário 
de contenção das ocupações irregulares na área central da cidade... A 
ocupação irregular do solo urbano, e a consequente antropização das 
Áreas de Preservação Permanente, está entre os principais problemas 
socioambientais percebidos nos espaços da cidade, fato que orientou 
esforços públicos e direcionou políticas municipais voltadas à solução de tal 
conflito (CURITIBA, 2010, pp. 31-32, grifo meu). 

Nesses trechos do discurso vemos o acionamento da ideia de que as 

ocupações irregulares são as responsáveis pela agressão à natureza, e que, portanto 

devem ser reordenadas nos moldes dos usos autorizados pelo poder público, 

entendidos como as únicas formas de ocupação ambientalmente sadia. A questão da 
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segregação socioespacial urbana é, então resignificada não apenas como o problema 

que inviabiliza a revitalização e proteção de ecossistemas, mas também como o 

principal problema socioambiental das cidades e como a responsável pela 

antropização das áreas naturais.  

A prática de inserção da pobreza como responsável pela degradação 

ambiental é algo apontado por Acselrad (2004), Polli (2010), Costa (2015), dentre 

outros autores, cujos trabalhos foram discutidos ao longo desta dissertação. Aqui, o 

discurso ambiental utilizado, evocando o meio ambiente sadio, acusa as moradias 

populares pela degradação ambiental, denotando práticas que legitimam/ 

deslegitimam direitos.  

...o discurso da “cidade desordenada” orienta intervenções urbanas por 
regularização, reurbanização e remoção de moradores dos territórios 
marcados pela irregularidade e pela exclusão na tentativa de atender aos 
interesses da classe dominante e do senso comum que habitualmente 
associa pobreza à criminalidade. Isso quer dizer que este discurso, ao mesmo 
tempo em que produz uma ideologia marcada pela dualidade 
barbárie/civilidade, orienta a conduta dos agentes públicos e privados na 
definição de novas formas de ação (POLLI, 2010, p. 43). 

Essa visão, que constantemente permeia as mais variadas intervenções e 

políticas públicas, ignora as relações entre a pobreza e o processo de urbanização 

excludente. Tal discurso estigmatiza os moradores de áreas de ocupações irregulares 

em relação aos moradores de outras localidades da cidade e em relação às outras 

atividades desenvolvidas na cidade, que podem ser tão ou mais nocivas para a 

qualidade hídrica e ambiental.  

De fato, o discurso oculta a existência dos aterros da Caximba e da Essencis, 

bem como as demais indústrias poluentes, que possuem inúmeras denúncias 

relacionadas à degradação ambiental como consequência de suas atividades. 

Também muito pouco se fala da falta de saneamento ambiental, da liberação de 

dejetos domésticos provenientes de ligações irregulares de esgoto nas ocupações 

formais na bacia e das atividades agrícolas desenvolvidas nas parcelas da bacia 

localizadas nos municípios limítrofes, cuja atuação se utiliza de agrotóxicos para 

adubação e controle de pragas que interferem diretamente na qualidade hídrica e 

ambiental. Ou seja, em momento algum o discurso coloca em questão as 

flexibilizações seletivas típicas da urbanização neoliberal, que produzem danos 

ambientais consentidos pelo poder público. 
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Outro aspecto importante ocultado pelo discurso está relacionado com as 

intervenções habitacionais propostas e a suposta qualidade de vida adquirida pela 

população-alvo de processos de urbanização, regularização fundiária e 

reassentamento. O discurso ilumina as práticas de regularização fundiária e o fato de 

que os ocupantes não estarão mais expostos a riscos ambientais, tendo em vista que 

as ocupações passíveis de regularização receberão infraestrutura de saneamento e 

aquelas localizadas em áreas de risco serão reassentadas para a implantação de 

parques.  

De fato, a urbanização das ocupações, com dotação de infraestrutura de 

saneamento, beneficia a população ali instalada, desde que respeite suas 

especificidades e características de produção. Como não foi possível o acesso às 

propostas projetuais específicas para a regularização e urbanização destas áreas, o 

presente trabalho não pode verificar a questão.  

Ressalta-se, no entanto, que a valorização imobiliária dos imóveis localizados 

na área do empreendimento e nos bairros lindeiros é entendida como um impacto 

positivo. Analisando mais aprofundadamente, o discurso deixa subentendido que os 

proprietários dos imóveis são os beneficiários legítimos, os favorecidos que tem direito 

a tal valorização. O RAP afirma que tal valorização trará... 

...benefícios diretos em médio e longo prazo aos seus proprietários em 
decorrência da urbanização, paisagismo, revitalização do Rio Barigüi, 
instalação de equipamentos públicos, especialmente nos 19 bairros lindeiros, 
e regularização fundiária em 8 ocupações irregulares das áreas de entorno 
do empreendimento (CURITIBA, 2010, p. 585) 

Tal impacto é enquadrado como “não potencializável, de ocorrência certa [...] 

permanente, de abrangência local e irreversível” (CURITIBA, 2010, p. 585). Aqui é 

visível uma postura que isenta a atuação do poder público e político em torno da 

questão da valorização, algo que já vem sendo discutido em diversos trabalhos acerca 

dos processos de gentrificação desencadeados pela (in)ação do poder público e a 

necessidade de proposição de políticas públicas e instrumentos tributários para a 

recuperação de mais valias fundiárias. Cabe aqui, então, uma ressalva no sentido de 

que, sem a previsão de políticas públicas que venham a garantir a permanência desta 

população nas áreas regularizadas, elas podem vir a ser alvo de processos de 

gentrificação, tendo em vista a valorização condicionada por benfeitorias públicas e a 

inserção destas áreas no mercado imobiliário formal. 
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Por sua vez, com relação às famílias reassentadas, é possível fazer uma 

análise mais aprofundada das práticas discursivas. A proposta do projeto salienta que 

as 620 famílias residentes em área de risco, alvo de reassentamento, serão 

direcionadas para moradias próximas ao seu local de origem. Ao analisarmos o 

mapeamento origem-destino desta intervenção (Figura 9) fica claro que isso ocorre, 

todas as ocupações foram reassentadas para áreas a menos de 3km do seu local de 

origem, mas é necessário problematizar a inserção dos reassentamentos. 

 

Figura 9 - Mapa de origem-destino das ocupações reassentadas pelo Projeto Viva Barigui 

 
Fonte: A autora, 2018 

 

As ocupações abrangidas pelas intervenções estão nos bairros Mossunguê, 

Campo Comprido, Campina do Siqueira, Santa Quitéria e Fazendinha. São bairros 
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valorizados, com boa infraestrutura, grande quantidade de equipamentos públicos e 

privados de uso público, com acesso fácil ao centro da cidade via transporte público.  

Ainda, as áreas das ocupações são abrangidas por zoneamentos pouco 

restritivos. As comunidades Vila Nápolis, Vila Nova República, Vila Nossa Senhora da 

Paz e Vila Bom Menino são abrangidas, respectivamente, por Zona Residencial 2, 

Zona Residencial 3 e Setor Especial Conectoras (CONEC-3 e CONEC-4). A 

comunidade Vila Nova Esperança é abrangida por zoneamento Parque por estar 

localizada sob a área compreendida pelo Parque do Trabalhador e, as Vilas Nova 

Barigui e Alto Barigui, localizadas em Setor Especial de Habitação de Interesse Social.  

No entanto, as famílias reassentadas estão sendo realocadas em unidades 

produzidas pela COHAB em 3 conjuntos habitacionais (Figura 10): os Moradias Ibaiti 

e Moradias Arapoti, localizados na CIC, e o Moradias Corbélia, localizado no bairro 

São Miguel. 

Figura 10 - Imagem aérea do conjunto habitacional Moradias Corbélia  

 
Fonte: COHAB, 2010 

 

Ou seja, embora tenham sido realizadas intervenções de regularização 

fundiária e urbanização, a atuação do poder público na produção de habitação popular 

por ocasião do Projeto Viva Barigui persiste com o modelo de periferização e 

segregação da população de baixa renda, constatado por Albuquerque (2007) e 
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Polucha (2010). Isso fica evidente na medida em que a população pobre é destinada 

aos conjuntos habitacionais populares homogêneos localizados em bairros periféricos 

que tradicionalmente já abrigam a produção habitacional da COHAB. Assim, as 

intervenções habitacionais propostas coadunam com a produção histórica da COHAB 

de conjuntos habitacionais distantes da área central, com a manutenção de imóveis 

ociosos para especulação nessas áreas e a remoção das ocupações irregulares em 

Áreas de Proteção Permanente, que são estratégicos para a preservação da 

paisagem do “cartão postal” da cidade.  

Ademais, no tratamento das ocupações irregulares se pode averiguar como a 

noção de participação social é acionada no Projeto Viva Barigui. De modo geral, o 

discurso do projeto permanece hermético a outros emissores que não aqueles 

vinculados ao Estado e à Agência Financiadora. No entanto, ao abordar as 

intervenções de regularização, urbanização e reassentamento, o discurso se permite 

ser atravessado por outros emissores, que não aqueles relacionados ao Estado ou à 

Agência Financiadora, para demonstrar que as comunidades diretamente atingidas 

pelas intervenções estão de acordo com as propostas. 

“Durante 4 anos, nós sofremos muito com as enchentes do rio Barigui e com 
as doenças. Agora, com a mudança, a nossa situação vai melhorar. Não 
teremos mais que passar por situações de risco", diz ele, que trabalha como 
operador de loja. (ANPC, 2010) 

Mãe e filha ficaram contentes em ver como estão as margens do rio após a 
recuperação ambiental. “Agora está ótimo, com espaço para a população 
praticar esportes, descansar, lugar para as crianças brincarem. Antes isso 
aqui era horrível, com muito lixo jogado no rio, famílias vivendo em condições 
ruins. Deu gosto de ver o trabalho que a prefeitura fez”, destacou. (ANPC, 
2014b) 

O presidente da União das Associações do Tatuquara (UNAT), Marcio 
Renato Bullessick, diz que a implantação do parque vem somar a outros 
benefícios que a população vem recebendo na região. “Há tempos 
esperávamos um espaço de esporte e lazer. Agora esse local que servia para 
colocar lixo e abrigar usuários de droga, será transformado em algo muito 
melhor para toda a comunidade”, disse. (ANPC, 2015b) 

Aqui, a ideia da legitimação do projeto enquanto política pública capaz de 

atender às demandas sociais urbanas, identificada por Acselrad (2009), também é 

acionada. Nesse sentido, a participação popular também é citada como importante 
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aspecto do projeto em diversos momentos, em busca da legitimação concedida por 

um suposto processo democrático: 

O Viva Barigui unirá esforços do poder público com a sociedade, parceria 
imprescindível para o sucesso do plano... A participação popular é o ponto 
em comum entre todos os projetos. “A participação popular é a chave de uma 
boa gestão. Chega de decisões de cima para baixo, do prefeito ditando regras 
sozinho”, disse o prefeito (ANPC, 2007b); 

A Prefeitura de Curitiba prioriza recursos para investimentos em obras de 
infraestrutura, ações de fiscalização e de educação ambiental, buscando o 
envolvimento da população no processo de revitalização da Bacia do Rio 
Barigui (IPPUC, 2015?). 

A participação popular é essencial no processo e a responsabilidade com o 
meio ambiente é comum a todos, pois a Constituição Federal de 1988 impõe 
à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações (CURITIBA, 2010, p. 646). 

Embora a nível discursivo exista uma busca pela prática da participação, é 

possível averiguar, por meio das notícias de divulgação do lançamento do projeto, que 

a concepção do mesmo já se encontrava bem estruturada. De fato, na notícia do dia 

22 de março de 2007, data de lançamento do projeto, já são anunciados a divisão da 

bacia em 3 trechos de projeto e o esquema geral de intervenções a serem implantadas 

em cada trecho (ANPC, 2007). Dito de outro modo, o discurso alega a participação 

popular enquanto elemento chave do projeto, mas todas as suas intervenções e 

tomadas de decisão foram feitas pelo poder público, sem a existência de uma 

construção popular. O que se chama participação popular, neste caso, nada mais é 

do que o suposto consenso da população em torno de decisões previamente tomadas 

de modo tecnocrático, posicionamento típico do Governo Municipal de Curitiba na 

proposição de políticas públicas. 

Assim, a participação da população, estimulada através da mídia e do 
conjunto de campanhas de comunicação, é uma participação vinculada à 
adesão a programas e políticas oficiais, uma participação legitimadora e não 
transformadora dessas políticas. Essa ideia de participação é coincidente 
com aquela que impera no governo municipal de Curitiba, por exemplo, nas 
campanhas de educação para o trânsito ou nas campanhas de reciclagem de 
lixo. A construção de um projeto de cidade respaldado por um aparente 
consenso encobre práticas autoritárias e tecnocráticas nas definições das 
políticas, com escassas possibilidades de influência da sociedade civil. 
(SÁNCHEZ, 2001, p. 42) 
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Uma passagem do RAP do Projeto do Parque Linear do rio Barigui e 

Habitação permite exemplificar, de forma categórica, a postura tecnocrática e 

autoritária velada na elaboração do Projeto Viva Barigui. Ao tratar dos impactos 

decorrentes da implantação do projeto, o documento enquadra como positiva a 

mobilização política da população, alegando que projetos desta magnitude “costumam 

estimular a mobilização política dos atores sociais locais e o engajamento de 

agremiações e instituições representativas já constituídas, tais como associações de 

moradores, sindicatos, ONGs, entre outras” (CURITIBA, 2010, p. 581).  

No entanto, o mesmo documento problematiza esta mobilização, enfatizando 

seu caráter negativo devido à constatação de insatisfação da população em relação 

ao empreendimento nas áreas de intervenção habitacional das ocupações irregulares, 

bem como de proprietários de imóveis particulares a serem desapropriados. O 

documento é incisivo quanto ao enquadramento dos conflitos como algo negativo ao 

atrelar a possível insatisfação da população quanto ao projeto como advindas de 

“dúvidas e inseguranças, ocasionadas pela desinformação” (CURITIBA, 2010, p. 582). 

Ou seja, possíveis conflitos e diferenças de perspectivas quanto às propostas só 

podem ser oriundos da falta de informação ou de conhecimento sobre a temática, pois, 

afinal, “o projeto de revitalização da bacia do Barigui beneficia não somente os 

moradores que deixaram situações precárias em beira de rio... mas a cidade como 

um todo” (ANPC, 2012). 

Ao investigar estas diversas nuances do discurso acerca do Projeto Viva 

Barigui, fica evidente que ele é orientado pela noção de sustentabilidade associada 

às diversas matrizes discursivas apontadas por Acselrad (2009), Compans (2009), 

Limonad (2007), Cardoso (2002), Costa (1999) e Porto Gonçalves (1998), dentre 

outros autores trabalhados ao longo do Capítulo 1. Assim, pode-se sugerir o uso da 

problemática ambiental, enquanto instrumento discursivo, para demonstrar, 

argumentar e persuadir o receptor acerca da importância, necessidade e legitimidade 

de um projeto pautado pela busca dos interesses a ele atrelados. 

 

4.2 O PERCURSO DA IDEOLOGIA AMBIENTAL: DO CONFLITO DE INTERESSES 

AO ADVENTO DO CONSENSO 

 

Recuperando as discussões empreendidas até aqui, foi visto que o Projeto 

Viva Barigui é pautado pelo tripé sustentável das demandas sociais, econômicas e 
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ambientais. Esse tripé está materializado nas práticas de reassentamento e 

regularização fundiária das ocupações irregulares, nas medidas para preservação dos 

recursos hídricos, nos programas de educação ambiental e na criação de novas 

unidades de conservação e parques. 

Com relação aos aspectos físico-ambientais da bacia do Barigui, foi possível 

observar que é a parte norte que guarda características mais propícias à ocupação 

urbana, tendo em vista que as dinâmicas de inundação do rio são restritas às áreas 

mais próximas das margens. É também na parte norte da bacia que se concentra a 

maior parte dos parques urbanos. Além disso, é importante ter em conta que boa parte 

dos afluentes e o próprio rio Barigui já sofreram obras de canalização e retificação na 

parcela da bacia compreendida entre a divisa com Almirante Tamandaré e a 

Conectora 3. Tais intervenções nas calhas dos rios viabilizaram o processo de 

urbanização na parte norte e contribuíram para o aumento da vazão e aceleração da 

velocidade da água, com consequente aumento na carga de materiais orgânicos e 

insalubridade à jusante (AUER, 2010).  

Vimos também que a bacia do rio Barigui, alvo do projeto, é marcada pela 

segregação socioespacial, típica do processo de urbanização desigual brasileiro. De 

um lado, vemos a existência de áreas urbanas bem infraestruturadas e dotadas de 

equipamentos públicos, na parte norte da bacia, onde habitam classes de alto poder 

aquisitivo e onde o mercado imobiliário formal atua no sentido de privatizar a mais 

valia do solo urbano. Por outro, é evidente a presença de um grande contingente 

populacional que recorre a processos informais de acesso ao solo urbano por não lhe 

restar outra alternativa, na parte sul da bacia. Tais ocupações informais concentram-

se em áreas de fragilidade ambiental. É também na parte sul que se concentram os 

conjuntos habitacionais populares produzidos pelo Estado para atender uma parcela 

das demandas de habitação social do município de Curitiba (ALBUQUERQUE, 2007; 

CARVALHO, 2014; POLUCHA, 2010; PEREIRA & SILVA, 2009). Deste modo, a bacia 

do rio Barigui é alvo da ação de diversos agentes produtores do espaço urbano com 

seus respectivos interesses. 

Ao identificarmos os agentes envolvidos diretamente na enunciação do 

discurso do Projeto Viva Barigui, destacamos a atuação de três grupos de agentes: o 

Estado, a Agência Financiadora e os Grupos Sociais Excluídos. Se tratando de uma 

política pública, o principal enunciador do discurso é o Estado.   
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Sendo o Estado uma condensação material de relações de força, os 

interesses representados por ele no projeto são aqueles que adquirem expressão 

dominante nesta relação. Assim, os discursos e as proposições relacionadas ao 

projeto são acionados para legitimar interesses específicos e manter a coesão da 

sociedade por meio da catalisação da proteção da natureza.  

Ao analisarmos o conteúdo das propostas do Projeto Viva Barigui, 

considerando seu contexto, verificamos que há um esforço no sentido de legitimar o 

projeto enquanto algo benéfico para toda a população. Para alcançar este objetivo, 

são sustentadas diversas imagens e sistemas simbólicos da cidade e da bacia do rio 

Barigui por meio do acionamento de diversas matrizes discursivas da 

sustentabilidade. 

Primeiramente, cabe notar que o discurso ideológico da “Curitiba Cidade 

Modelo” permanece atual, uma vez que ele é evocado diversas vezes ao longo da 

elaboração do projeto, seja nos discursos da ANPC, nos discursos da AFD ou no 

relatório técnico da PMC. A imagem disseminada por ele tem sido, historicamente, a 

de que em Curitiba, diferentemente das demais metrópoles do país, o planejamento 

urbano “deu certo” (ALBUQUERQUE, 2007). Nesse sentido, ele é utilizado para 

garantir o consenso da população em torno das práticas e políticas públicas adotadas, 

na mesma medida em que garante a inserção de Curitiba no mercado global de 

cidades, sendo funcional aos interesses do Estado e também da AFD. O Projeto Viva 

Barigui, ao mesmo tempo em que é legitimado pela ideia da Curitiba Cidade Modelo, 

perpetua essa imagem ao representar mais um instrumento de planejamento urbano 

ambiental no arcabouço de Curitiba. 

Tal discurso, no entanto, não é suficiente para garantir a coesão social em 

uma área tão marcadamente tomada pelos processos da urbanização desigual e por 

interesses diversos quanto a bacia do rio Barigui em Curitiba. É, ao acionar a 

sustentabilidade enquanto força motriz do projeto, que a coesão social em torno desse 

é efetivamente viabilizada. 

Para tanto, o discurso se apoia em concepções do meio ambiente uno, da 

escassez dos recursos hídricos, da noção de que a pobreza e a desordem urbana por 

ela provocada como sendo as principais responsáveis pela degradação do meio 

ambiente, e da ideia de que a preservação do meio ambiente garante a qualidade de 

vida e o atendimento das demandas sociais. Associada a essas concepções, é 

acionada a ideia de que o projeto é fruto de um processo participativo da população, 
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em vias de garantir a sua legitimidade. Também é recorrente a noção de que o uso 

antrópico e as intervenções no meio ambiente natural empreendidas pelo poder 

público são benéficas para a preservação dos recursos naturais, o que acarreta na 

ocultação de outras possibilidades de recuperação ambiental na bacia, tais como a 

reversão das intervenções de retificação no leito do rio barigui. Essas concepções, 

constitutivas do discurso, além de fazerem uso de uma imagem lacunar do processo 

de urbanização e dos interesses a ele atrelado, são alvo de problematização por 

diversos autores trabalhados no Capítulo 1. 

Com as concepções de meio ambiente uno e de escassez dos recursos 

hídricos, os sentidos da noção de bem-estar são transladados para a preservação 

ambiental e todos são inseridos como igualmente responsáveis pela degradação 

ambiental, bem como todos se apropriam igualmente das benesses da preservação 

ambiental. Tal noção, quando aplicada à área da bacia do rio Barigui, oculta a injustiça 

ambiental presente na área e a apropriação da natureza enquanto recurso a ser 

explorado em busca da obtenção de lucro, seja por meio da apropriação do recurso 

hídrico seja por meio da apropriação da natureza enquanto elemento de valorização 

imobiliária. 

A partir da noção de que a pobreza é a responsável pela desordem urbana e 

pela consequente degradação ambiental advinda do processo de ocupação 

desordenado, o projeto se pauta em uma visão positivista do meio ambiente, 

desconsiderando as questões políticas e os conflitos sociais existentes. Tal prática 

desconsidera a existência de outras atividades poluentes na área da bacia, bem como 

o fato de as ocupações formais existentes junto às margens do rio Barigui e seus 

afluentes só terem sido viabilizadas graças às inúmeras obras públicas de retificação 

do rio e de saneamento. Além disso, tal prática deslegitima os direitos dos grupos 

sociais excluídos e as suas demandas na tentativa de atender aos interesses das 

classes dominantes e do senso comum, não deixando espaço para discussão acerca 

das intervenções propostas para o reassentamento e urbanização das áreas 

ocupadas irregularmente. 

Assim, no que concerne à ideia de que a preservação do meio ambiente 

garante a qualidade de vida e o atendimento das demandas sociais, fica clara a 

associação das ocupações com o risco ambiental numa tentativa de impor o 

reordenamento territorial de parcelas da bacia numa estratégia para a preservação da 

paisagem do “cartão postal” da cidade, representado pelos parques e áreas de 
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preservação ambiental. Esta estratégia também é interessante para promover a mais 

valia do solo urbano na bacia, expandindo a área de atuação do capital imobiliário, ao 

mesmo tempo em que promove a separação de classes no espaço urbano, 

prevenindo os conflitos que podem advir de um espaço socialmente mais 

heterogêneo.  

Também é importante ressaltar que a proposta do projeto é lacunar quanto à 

inserção da bacia no território metropolitano. Tal inserção demanda um processo de 

planejamento que extrapole os limites municipais para que seja possível uma efetiva 

preservação ambiental e recuperação hídrica. 

Com relação ao discurso da participação social, fica claro que essa não 

existiu. A forma como o projeto foi concebido não permite a efetiva participação social, 

tanto porque os canais de participação são ineficazes, permitindo apenas a divulgação 

de discursos favoráveis à sua implantação, quanto porque os demais discursos 

obnubilam os verdadeiros objetivos do projeto, tornando impossível o dissenso e o 

conflito que constituiriam um verdadeiro processo político participativo. 

Considerando a diversidade de intervenções e interesses em torno do projeto, 

a proposição deste aponta para sua transformação em um amplo campo de lutas. No 

entanto, discursivamente, o projeto está erigido com base em um consenso dos 

agentes envolvidos, o que está distante da realidade cotidiana da cidade.  

Vislumbra-se, portanto, a busca pela eliminação da esfera política no âmbito 

do projeto, marcada por conflitos entre diferentes projetos de sociedade. Ao 

explicitarmos essa realidade, é possível constatar que o consenso está erigido 

justamente em torno da questão ambiental, uma vez que todos os discursos de 

legitimação do projeto estão associados a ela. Julga-se, assim, que a noção de 

preservação ambiental associada à sustentabilidade presente no projeto se constitui 

em uma ideologia. 

Tal ideologia, legível no Projeto Viva Barigui, aponta para a emergência da 

questão ambiental como um dos eixos que estruturam o planejamento e a produção 

do urbano em diversas escalas e espaços. Essa ambientalização se articula às forças 

do mercado na cidade influindo diretamente no território a partir das estratégias do 

Estado capitalista, visando à exploração do urbano enquanto empresa e mercadoria 

(SANCHEZ, 2009). Ou seja, a inserção da questão ambiental e o advento da cidade 

sustentável passam a ser absorvidos e a replicar aos modelos urbanos competitivos 
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e globais, pautados no consenso entre interesses públicos e privados e na exclusão 

sistemática de atores e processos que não possuam relevância estratégica. 

Em nome de uma estratégia que prioriza os agentes relevantes para a 

inserção da cidade no mercado global, ficam para trás os preceitos da justiça 

ambiental e da sustentabilidade, que conciliam o crescimento econômico aos 

princípios de justiça social, melhoria da qualidade de vida da população, ambientes 

mais dignos e saudáveis, compromisso com o futuro (COSTA, 1999). Promove-se 

uma instrumentalização dos interesses e princípios da gestão e regulação urbanas 

sustentáveis, constantemente subordinadas à eficácia produtiva.  

É necessário destacar que ao entender o discurso da sustentabilidade em 

torno do Projeto Viva Barigui como ideológico, não é o mesmo que considerá-lo como 

falso. Como vimos, a ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos com 

suas condições reais de existência, de modo que o que se tem é o cenário de um 

projeto empresarial pautado pela produtividade e competitividade associadas a um 

ideal de sustentabilidade. Ou seja, o projeto se pauta em representações da 

sociedade e da bacia do rio Barigui que vão de encontro àquilo que é de interesse 

hegemônico construir.  

Assim, a ideologia obscurece a materialidade concreta por meio da utilização 

de um discurso que busca construir uma cidade imaginária, pautada em visões 

parcelares e na materialização de um modelo urbano. Os atributos simbólicos que 

constituem estas imagens são reafirmados pelas perspectivas que esse modelo 

urbano incute mediante a exploração da questão ambiental. Em suma, é desta 

questão ambiental que os agentes produtores do espaço urbano, de forma 

hegemônica, se utilizam para impulsionar os seus interesses mais imediatos.  

A análise dos planos e das propostas de intervenção para uma área urbana 

de especial valor ambiental e paisagístico que abriga população em situação de 

vulnerabilidade ambiental, por meio dos conceitos de Bourdieu (1989), confirma a 

possibilidade de compreender o planejamento e a produção da “cidade sustentável” 

como sistema simbólico. Portador do ideário ambiental, o planejamento urbano em 

Curitiba se constitui em um sistema simbólico atravessado pelas práticas e ideologias 

dos agentes hegemônicos que o constituem como campo. 

 

..  



116 
 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As noções de meio ambiente, sustentabilidade, preservação ou degradação 

ambiental se constituem em disputas de sentido cujo núcleo aponta para a 

significação desses termos de modo tão irrestrito que, frequentemente, dificulta a 

compreensão sobre o que realmente se trata. Essa diversidade de sentidos e noções 

deve ser compreendida tanto como resultado das brechas intrínsecas ao discurso 

hegemônico que o constitui quanto pelas perspectivas do senso comum de uma 

premissa que resguarda a melhoria e mudança social (RIBEIRO F. P., 2014).  

Ao chegar ao final deste trabalho, considerando as discussões desenvolvidas 

ao longo dos capítulos, fica claro que a temática ambiental associada à 

sustentabilidade está incorporada ao processo de planejamento urbano. No entanto, 

vislumbra-se que essa incorporação no contexto da produção urbana é paradoxal, na 

medida em que se mostra condizente com o ideário neoliberal da cidade competitiva, 

costurando as cisões do tecido social urbano e, por vezes, encobrindo as demandas 

sociais. 

Assim, embasadas nos preceitos de sustentabilidade, são criadas diversas 

políticas que garantem as condições gerais de reprodução do capital nas cidades, ao 

mesmo tempo em que são viabilizadas e legitimadas pela aparente conciliação acerca 

de como deve ser garantida a preservação ambiental. Esse suposto consenso se 

apoia em versões hegemônicas da preservação ambiental e da sustentabilidade, 

ocultando os paradigmas e os conflitos em relação a cada um deles. Trata-se de uma 

ideologia construída para preencher rupturas no tecido social, unificando dualidades 

e acomodando diferenças por meio do estabelecimento de pretensas práticas 

contributivas aos desafios que a humanidade enfrenta.  

De antemão, ao nos lembrarmos das motivações para este trabalho, 

verificamos que a questão ambiental se constitui em um dos pontos mais enfáticos na 

construção da imagem da “Curitiba Cidade Modelo”. No entanto, a cidade é fruto de 

um processo de urbanização desigual, com uma expressiva ocupação das áreas 

ambientalmente frágeis pela população socialmente vulnerável. Além disso, 

averiguou-se que historicamente as percepções da preservação ambiental se 

resumem a alguns aspectos pontuais, tais como a criação de unidades de 

conservação e o aumento da quantidade de áreas verdes por habitante, numa 

construção com o viés voltado às exigências da natureza humanizada, atrelada à 
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separação de homem e natureza, típica da visão de produção do equilíbrio ecológico 

pela limitação e ordenação do uso do solo, deixando de considerar os aspectos sociais 

da produção do urbano. Confirma-se, assim, a hipótese da existência histórica de uma 

constituição ideológica da questão ambiental no processo de planejamento urbano de 

Curitiba/PR. 

Na análise do Projeto Viva Barigui, uma política pública orientada pelo Estado 

em Curitiba, enquanto rebatimento empírico dessas práticas no planejamento do 

espaço urbano contemporâneo, é perceptível a aplicação desses mesmos preceitos 

em busca dos mesmos resultados. O projeto se pauta em um conjunto de matrizes 

discursivas da sustentabilidade, associadas ao ideal da cidade competitiva, para 

garantir o consenso em torno das suas proposições e reforçar a ideia da “Curitiba 

Cidade Modelo”. 

As práticas propostas, embasadas principalmente na ideia de que a 

ordenação territorial promovida e/ou autorizada pelo Estado é a que garante a 

preservação ambiental, apresentam categorias genéricas, muitas delas positivadas, 

sem uma definição clara que possa colaborar com uma efetiva transformação social 

e garantir um meio urbano sustentável. Se incorporam, assim, às abordagens 

hegemônicas da questão ambiental urbana, típicas do Ambientalismo Moderado.   

Como visto, tais formulações aceitam as desigualdades fundamentais do 

capitalismo como naturais. Ao enveredar por essa concepção, as políticas públicas 

corroboram com a produção urbana excludente, onde a cidade é explorada enquanto 

empresa e mercadoria global. A sustentabilidade é acionada, então, de modo a excluir 

sistematicamente do discurso as classes e frações de classe que não possuem 

relevância estratégica para esse projeto de cidade, sustentando um suposto consenso 

dos agentes envolvidos na produção do espaço urbano.  

Ao tratar da temática ambiental enquanto algo consensual e que beneficia 

igualmente a toda a população o discurso obnubila os conflitos de interesses em torno 

do projeto. Nesse sentido é necessário reiterar que, na produção do urbano capitalista, 

não existe tal coisa como um coletivo pleno e consensual, já que esse processo de 

produção do urbano é desigual e conflituoso. Assim, colocar a questão da 

revitalização da bacia do rio Barigui e sua preservação ambiental como algo que 

beneficia a todos é uma construção ideológica.  

O próprio discurso em torno do projeto evidencia a contradição dessa 

construção ideológica, na medida em que aciona os problemas típicos do processo 
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de metropolização para legitimar as intervenções ao mesmo tempo em que coloca 

Curitiba como um exemplo de planejamento urbano isento desses problemas e não 

integra as porções da bacia localizadas nos municípios metropolitanos como parte das 

soluções. Também não são evidenciados no discurso todas as flexibilizações e 

intervenções públicas que viabilizaram as ocupações regulares na bacia. De fato, o 

discurso oculta as diferenças de tratamento entre as ocupações regulares e 

irregulares, empreendendo um processo de deslegitimação do direito à cidade dos 

grupos sociais excluídos que habitam a bacia.  

Escorado em um discurso lacunar que culpabiliza a realidade da cidade ilegal 

pela degradação ambiental e nega a existência de conflitos de interesses acerca da 

área, o projeto está longe de se apresentar como um instrumento para a preservação 

do meio ambiente ou para a melhoria da qualidade de vida na região da bacia do 

Barigui. Assim, por meio das suas proposições, o Projeto Viva Barigui oculta as 

relações de poder e as forças dominantes na produção do espaço urbano. Significa 

que a agenda hegemônica da preservação ambiental e da sustentabilidade em 

Curitiba preserva um poder instituído e não manifesta uma aspiração combativa em 

prol da justiça ambiental.  

É nesse aspecto que reside a articulação ideológica entre a cidade 

sustentável e a cidade global. O conteúdo discursivo dos documentos analisados 

imprime ambiguidades, subjetividades, lacunas e aberturas que permitem a 

apropriação das demandas ambientais pelos interesses do capital, por meio da ação 

do Estado.  

Para maior clareza do processo analisado, caberia, ainda, uma avaliação dos 

resultados da implementação do Projeto Viva Barigui para identificar quais outras 

mudanças no meio ambiente e da produção do urbano foram viabilizadas por meio 

dele. Contudo, não foi possível analisar essa questão na presente dissertação em face 

da sua complexidade, devendo integrar próximos estudos. 

Para finalizar, cabe reiterar a ressalva de que não se pretende, aqui, 

desmobilizar esforços feitos no sentido de preservação do meio ambiente pelas 

diversas gestões municipais de Curitiba. No entanto, avalia-se que os discursos 

utilizados para as respectivas implementações têm sido pautados em visões 

ideologizadas de sustentabilidade, onde a negação (ou invisibilização) dos conflitos 

urbanos existentes é um empecilho para a democratização das decisões, bem como 

para a efetiva promoção da qualidade de vida e da conservação do meio ambiente. O 
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tratamento dos conflitos urbanos, em especial os relativos a ocupações urbanas 

irregulares, exige a tomada de outra atitude pelo governo local e pela sociedade. Esta 

atitude deve ser orientada por novas práticas de sociabilização e reprodução da 

existência humana, tendo como norte uma transformação radical dos valores 

emprestados pelas práticas neoliberais nas cidades. 
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