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JOSÉ DE ARIMATHÉIA

Se a cidade parece um organismo
vivo, pulsante, dinâmico, suas ruas e

avenidas são as artérias e veias. Nesta
analogia, as pessoas que circulam por
elas são o sangue, que oxigena o organis-
mo e lhe sustenta a vida.

A avenida Duque de Caxias, que
corta a área central de Londrina, é
uma destas artérias, e foco do projeto
de pesquisa “A paisagem da rua co-
mercial em Londrina: transformações
e permanências”, coordenado pela
professora Eloísa Ramos Ribeiro
Rodrigues (Departamento de Arqui-
tetura e Urbanismo).

O estudo desta importante e históri-
ca via londrinense teve início com o
Doutorado, desenvolvido na Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Univer-
sidade de São Paulo (FAUUSP), defen-
dido em 2012. Já naquela fase, a pes-
quisa sobre o papel das ruas comerciais
e dos pequenos comércios já mostrou
sua importância na estrutura da cidade,
assim como as vantagens dos progra-
mas de revitalização – como o que é
desenvolvido na rua Sergipe (tradicio-
nal rua comercial do centro) pelo Servi-
ço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (SEBRAE).

Por influência portuguesa, as cidades
brasileiras sempre tiveram a sua “Rua do
Comércio”. Não foi diferente com Lon-
drina, mas hoje ela se chama Benjamin
Constant. Dentro da dinâmica da própria
cidade, os estabelecimentos comerciais
se deslocam para outros pontos, onde
haja maior fluxo de pessoas. A avenida
Duque de Caxias, por exemplo, era uma
via ligada a acessos da cidade, daí ter
atraído movimento.

A Duque nem sempre teve este nome.
Antes de 1979, eram quatro. Uma delas,
a Heimtal, num trecho que corta o cen-
tro. É justamente antes desta “unifica-
ção” o período sobre o qual se debruça a
pesquisa, particularmente nos anos 50 e
60. “Mapeando todo o comércio original
da rua, constatamos a variedade do co-
mércio e sua importância, em razão do
fluxo de pessoas e informação local”,
assinala a professora Eloísa Rodrigues.
Para se ter uma ideia, das 55 alfaiatarias
de Londrina, 11 ficavam naquela rua. E
dos cerca de 70 Secos e Molhados, 19
estavam ali. Sem falar nos mais de 10
pensionatos e o Hotel Luxemburgo.

O estudo se ocupa também da
tipologia arquitetônica, e aí se percebe,
entre outros aspectos, a influência étnica
nas construções. Ter a residência em
cima ou nos fundos do comércio é um
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dos que resistiram e dos que não existem mais, em uma das principais ruas do centro de Londrina

exemplo. “Este modelo antigo dá supor-
te ao comércio de hoje”, explica a pro-
fessora. Lojas de móveis, por exemplo,
usam o espaço antes residencial como
depósito para estoque.

O desaparecimento do comércio tra-
dicional em função do aparecimento
das grandes redes é um fenômeno co-
mum e comprova as principais teorias
conhecidas. A competitividade pode
levar à extinção de alguns tipos de

comércio, mas outros sobrevivem, ou
seja, são resilientes. Daí as “transfor-
mações e permanências” no foco do
projeto de pesquisa.

A cultura do consumo contemporâ-
neo é uma das abordagens da pesquisa.
O consumidor atual por exemplo, quer
otimizar seu tempo – não é à toa que
acaba preferindo passar na padaria mais
próxima de casa, ao fim do dia. Outra
característica é associar o consumo ao
lazer, e aí entram os shopping centers,

com seus atrativos (praça da alimenta-
ção, cinema, eventos, etc.). É diferente
das compras do dia a dia, estas não
associadas a lazer ou passeio, mas com-
promisso a ser resolvido logo.

Tudo contribui para as transforma-
ções do comércio, segundo a professora
Eloísa - de tendências mundiais às incli-
nações da população local, passando
pelas estratégias de comunicação. “As
pessoas procuram o novo e o que lhes é
adequado e bom. Não tem a ver só com
renda, mas com conhecer e comprar. É
assim, por exemplo, com os produtos
orgânicos, sustentáveis ou com outras
diferenciações. O horário de funciona-
mento também pesa”, avalia.

A professora Elisa Roberta Zanon,
também do Departamento de Arquite-
tura e Urbanismo, participa do projeto.
Ela anota como os hábitos são impor-
tantes entre a população, e que a dife-
renciação pode levar à segregação. En-
quanto as grandes lojas padronizam, os
comércios tradicionais se destacam pela
variedade e atendimento.

As diversas fontes utilizadas pela
pesquisa ajudam a mostrar a composi-
ção do comércio em cada época e suas
transformações. As listas telefônicas
antigas são um exemplo. A professora
Elisa destaca outras fontes, onde se
encontram documentos e imagens vali-
osos: jornal Paraná Norte, com seus
anúncios publicitários e fotografias, a
Sala Londrina (Biblioteca Municipal),
o Museu Histórico de Londrina Padre
Carlos Weiss e a Associação Comercial
e Industrial de Londrina.

As professoras não têm dúvida: A
avenida Duque de Caxias cumpre seu
papel de rua do comércio e serviços. É
viva e dinâmica
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Casa comercial da Duque de Caxias (antes deste nome) na década de 30


