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Esta pesquisa foi elaborada pela estagiária Cintia Mara de Souza Palma, do
curso de Licenciatura e Bacharelado em História, neste Setor, entre fevereiro e dezembro
de 1995, sob a orientação das Arquitetas Ana Lucia Pontes Ciffoni e Milna Maria Oliveira
Leone.
No ano de 2002, retomamos este estudo, colocando-o em formato digital,
com o propósito de torná-lo mais acessível.
A apresentação final contou, então, com a participação das estagiárias Denise
Jorge (estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná - UFPR),
Elaine Pereira Martini (estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do
Paraná - UFPR) e Marianna Stasiak (estudante da Faculdade de Direito de Curitiba), sob a
orientação das Arquitetas Ana Lucia Pontes Ciffoni e Maria Eliza Régnier Rodrigues.
A revisão ortográfica e gramatical foi realizada pela Bacharel em Letras Tânia
Cardoso, sem alteração do conteúdo do texto inicial.
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O arrabalde do Cabral era um lugar rodeado de chácaras e de ruas
enlameadas, que eram um verdadeiro pasto para gado, cabras e gansos (afinal, o
vizinho era leiteiro e soltava seus animais ali, na Rua Bom Jesus!). Curitiba, nos anos
30, era uma pequena cidade, seus limites não iam além dos bairros do São Lourenço,
São Casemiro do Taboão, Bacacheri, Guabirotuba, Portão, Vila Guaíra e Alto Cajuru
(atual Jardim Botânico).
O mais interessante é que esta casa, cujo terreno foi escolhido pela
bela vista panorâmica da cidade provinciana nos idos de 30 e 40, mais tarde abrigaria
o Instituto que modificaria significativamente a malha urbana curitibana, trazendo
novas feições, novos moldes que seriam (e ainda são) modelo de projeto urbanístico
para todo o mundo.
Construída para abrigar as teias de relações familiares como local
privilegiado da família, com conforto e bem estar, foi remodelada e reocupada em
meados da década de 60. Tornou-se, então, o local privilegiado para discutir a
cidade de Curitiba. Seria reestruturada a fim de estabelecer dentro de si um bom
limite entre o público e o privado, o trabalho e o lazer, a família e a sociedade, o
individual e o coletivo.
Sabemos que, em uma casa, um dos locais mais importantes é a sala de
jantar, espaço de sociabilidade, lugar de recepção de pessoas, de cerimônia, bem
como do encontro cotidiano dos membros da família. Neste mesmo ambiente, nestas
mesmas cadeiras (cedidas por Paula, quando vendeu a casa ao IPPUC), foram feitas
discussões sobre questões urbano-sociais da cidade; este espaço, outrora o mais
importante para a família Möller, passou a ser utilizado para encontros e debates
também importantes, entre o Prefeito, representantes do povo na Câmara,
empresários e pessoas da comunidade.
O mobiliário tornou-se talvez a maior marca de mudança do espaço
íntimo da família Möller para um espaço institucional como o IPPUC. Os tapetes
persas deram lugar a um piso limpo; os quadros cederam espaço para a fixação de
projetos e mapas; a mesa de refeições cedeu lugar à mesa de discussões,
planejamento e trabalho; a cristaleira, o piano de caudas e as poltronas deram lugar às
pranchetas com luminárias e banquetas; os bibelôs e peças decorativas foram
substituídas por esquadros, réguas "T", borrachas, lápis, papéis vegetais e demais
materiais utilizados por arquitetos, engenheiros e desenhistas.
A casa Möller, a partir de sua ocupação por um instituto do porte do
IPPUC, sofreu mudanças bruscas, tendo seu espaço totalmente redimensionado, não
apenas no sentido físico, mas também de sua sociabilidade. Onde antes eram
realizadas reuniões de sociedade, passaram a ser desenvolvidas discussões e
encaminhamentos que mudaram toda a estrutura de Curitiba. A casa passou a ser um
reflexo da própria cidade: a sociabilidade nela mudou e com ela também toda a
organização urbana através dos projetos desenvolvidos dentro dela.
Assim foi desenvolvido o presente trabalho; um texto construído a
partir da oralidade e que tentou desvendar os meandros de uma casa que serviu de
moradia para uma família de imigrantes e que, posteriormente passou a abrigar um
importante instituto de planejamento urbano de nosso país, o IPPUC.
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Passaram-se mais de 5 anos desde que estagiei no IPPUC. De lá até
aqui, muitas experiências educacionais e profissionais tive. No entanto, nada me
deixa tão gratificada quanto esse momento, em que posso descrever o trabalho
que desenvolvi nesta casa ( sim, porque no IPPUC me sentia em casa), neste local
que tanto influenciou, modificou, personalizou, humanizou e imortalizou Curitiba.
Entre fevereiro e dezembro de 1995, trabalhei no Serviço de
Patrimônio Histórico, como estagiária do curso de Licenciatura e Bacharelado em
História pela Universidade Federal do Paraná. Apesar de ter sido por um curto
período, por intermédio das arquitetas Milna Maria Oliveira Leone (que Deus a
conserve em graça!) e Ana Lúcia Pontes Ciffoni, fui colocada frente a frente com a
pesquisa e com minha área, ficando incumbida da tarefa de resgatar a memória
histórica da casa que se apresentava (e ainda hoje se apresenta) como sede do
IPPUC.
Neste levantamento histórico, tive a oportunidade única (porque
poucos estudantes a têm) de aliar meus conhecimentos acadêmicos à prática de
pesquisa de um historiador, trabalhando com as fontes mais diversas. Para isto,
tive o auxílio das arquitetas, que muito mesmo me fizeram crescer enquanto
profissional da pesquisa da universidade, recebendo apoio da professora Etelvina
Maria de Castro Trindade, que me orientou quanto ao embasamento teórico neste
trabalho de pesquisa ligada à História Urbana, da qual ela é especialista.
Apesar da lembrança e da memória estarem suscetíveis à amnésia e
mesmo às manipulações, o estudo pautou-se primordialmente pela coleta de
relatos orais, que nos ofereceu condições de reconstruir a história da casa sede
do IPPUC. Ela foi construída pela família Möller no início da década de 30 para
servir como moradia e assim permaneceu até os anos 60, quando então passou a
ser utilizada pelo poder público municipal, como sede deste Instituto.
O primeiro passo, portanto, foi o de compreender a casa como uma
construção destinada a abrigar a família Möller, onde a arquitetura germânica
expressava, não só o bom gosto de seus proprietários/construtores, bem como,
o aconchego e a simplicidade que deveria ser transmitida a todos que a visitavam.
Estes eram valores que a sociedade tanto prezava naquele período.
Hans, um alemão de Hamburgo, veio jovem para o Brasil, com apenas
20 anos já ocupava um cargo de confiança no Banco Transatlântico Alemão, no Rio
de Janeiro. Mais tarde, já casado com Pauline (conhecida como Paula) veio para
Curitiba, aqui permanecendo e criando suas filhas, Grete (que nos ofereceu os
mais preciosos dados da casa daquele período) e Ursula. Na década de 30, este
alemão, que adotara o Brasil como país, comprou uma chácara nos arrabaldes da
cidade, no Cabral. Era um terreno relativamente grande, com 44 metros de largura
por 144 metros de fundos, e foi escolhido pela vista espetacular da cidade.
Porém, quem não gostou da aquisição foram suas filhas, já que o local ficava
distante do burburinho da cidade, especialmente da Praça Tiradentes e da Rua XV,
que concentravam o agito daqueles tempos, quando havia pouco mais de 140 mil
habitantes aqui.
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I.APRESENTAÇÃO
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II.INTRODUÇÃO

Diante das considerações escritas para as comemorações
dos 25 anos do IPPUC, hoje nos deparamos com a grande
questão que abarca o estudo de história urbana como centro das
relações cotidianas.

Na ânsia de compreender o modo de vida familiar e com o
passar do tempo, o convívio e a trama de relações dentro de um
espaço institucional, neste cenário de encontros, e porque não
dizer de desencontros?

Família Möller no jardim da casa.
(Foto - acervo IPPUC)
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O presente estudo pretende destacar os aspectos que
permearam a vida da família que habitou uma casa em Curitiba de
1930 a1960. A casa que foi construída para abrigar a família
Möller e que mais tarde foi adquirida pelo poder público para
sediar o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.
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"Quando se diz que Curitiba é uma cidade
humana, é ao IPPUC que se deve essa
conquista.[...] Curitiba é humana porque jamais
deixou-se levar pelo canto da sereia do quanto
maior, melhor, megalomania de tantos
administradores de cidades. Curitiba é humana
porque conscientizou-se de que uma cidade é o
cenário do encontro. Dos homens com os
homens e do homem consigo mesmo." (ALMA E
CORPO, 1990 : 1)
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Almoço na casa de Oscar Möller. Família Möller da esquerda para a
direita: Grete, Paula, Hans e Ursula.
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(Foto1- acervo IPPUC)

Paula Möller e sua filha Grete no jardim da casa.
(Foto 2 - acervo IPPUC)
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Dentro de um programa de relações da sociedade moderna, a casa recebe
funções diferenciadas. Ela é palco permanente das atividades condicionadas à cultura
de seus usuários. Tem como função o abrigo, sobretudo como forma resultante de
forças sociais que interagem num universo socialmente apropriado, percebido através
da teia de relações cotidianas. Cenário da vida privada e das aprendizagens mais
pessoais, tópico de recordações da infância, a casa é o sítio de uma memória
fundamental que nosso imaginário habita para sempre.
Tendo em vista que o imóvel é alterado ao longo do tempo, pois a dinâmica
dos grupos é mdificada, e sua sociabilidade é redimensionada. Das criações humanas,
seja num plano urbanístico ou numa instituição, não podem ser, sob hipótese alguma,
separadas de tudo aquilo que constitui o mundo social-histórico onde são produzidas.
Essas criações, ao se explicitarem e responderem às necessidades, aos fins, aos
desejos, às escolhas de cada sociedade, de cada época, evocam pluri-significados.
Aliás, a cidade é por excelência o lugar, o topos onde elas se manifestam. (A GÊNESE
DO IPPUC, S.d. : 1)
A cidade torna-se, neste sentido, um parque aparelhado para as várias
funções da vida urbana, uma cidade parque.(BENEVOLO, 1983 : 631) E a moradia
torna-se o elemento fundamental da nova cidade. Estudar a história dos imóveis é
importante para compreender as relações sociais de uma dada sociedade.
Este estudo reporta-se à sobrevivência do passado que, conservando-se
no espírito de cada ser humano, aflora à consciência na forma de imagens-lembrança.
Maurice Halbawachs é o principal estudioso das relações entre a memória e a história,
e, segundo ele, "lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com
imagens e idéias de hoje, as experiências do passado."(BOSI, 1987 :17) Neste
sentido, devemos duvidar da sobrevivência do passado tal como foi, pois a lembrança
é uma imagem construída pelos materiais que estão agora à nossa disposição, no
conjunto das representações que povoam nossa consciência atual. Por mais nítida que
nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem que
experimentamos na infância ou na juventude, porque nós não somos os mesmos de
então e porque nossa percepção alterou-se e, com ela, nossas idéias, nossos juízos
de realidade e de valor. O simples fato de lembrar o passado, no presente, exclui a
identidade entre as imagens de um e de outro e propõe a sua diferença em termos de
ponto de vista.
Apesar da lembrança estar suscetível à amnésia e mesmo a manipulações, o
presente estudo baseou-se primordialmente na coleta de relatos orais, oferecendo
condições de reconstruir a história da casa da família Möller, hoje casa do IPPUC, não
se tratando, porém, de fazer uma história como sacralização do passado, mas a fim de
compreender melhor o modo de vida da sociedade e sua trama. O primeiro passo para
isso é percebê-la como construção destinada a abrigar uma família, onde a arquitetura
germânica expressava o bom gosto de seus proprietários, através da simplicidade e
do aconchego. Daí o interesse em buscar as intenções iniciais de sua instalação em
entrevistas, fotografias, caricaturas, registro de imóveis, para traçar a história desta
casa.
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1.A CASA MÖLLER
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1.1OS MÖLLER CHEGAM A CURITIBA
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(Foto 3 - acervo IPPUC)
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Hans negociou com Adolfo e Margarida Voss uma pequena chácara, na qual havia
uma plantação de morangos. Esta ficava no arrabalde do Cabral, num grande terreno de 44
metros de largura por 144 metros de fundos. À frente ficava a Rua Bom Jesus, atrás da Escola de
Veterinária; à direita e à esquerda habitavam os Ribeiro e os Gonçalves, respectivamente. O
Cabral era, à época, um lugar distanciado. Seu nome sofreu a influência da familia Cabral que
residia onde foi posteriormente erguida a Fábrica Lucinda. Foram os Cabral que ergueram no local
uma capela ao Senhor Bom Jesus, dando origem à Matriz do Bom Jesus da Coluna, dita do Cabral,
depois de 1884. A ocupação populacional tornou-se mais significativa neste bairro somente a
partir da segunda metade do século XIX. E, somente no princípio do século XX observou-se o
primeiro surto de crescimento da região.
O bairro do Cabral era completamente "cru", nas palavras de Grete Möller; havia
pouquíssimas casas, era composto em sua maioria por chácaras, principalmente na região do
atual bairro Hugo Lange. O terreno foi escolhido por sua bela vista - da qual admirava-se toda a
cidade - e também por sua proximidade ao Country Club, pois desta forma Hans poderia se
deslocar com maior facilidade para jogar golfe e tênis, esportes que praticava. A família não ficou,
porém, de todo contente com a possibilidade de morar tão distante da cidade. Em frente ao
lote, onde hoje fica a Escola de Floresta, havia um imenso pasto com cabras e gado (pois o vizinho
era leiteiro e soltava seus animais ali). O terreno era em declive e, para solucionar este problema,
Hans firmou um acordo com a Prefeitura, o qual lhe permitiu utilizar a terra da Rua José de Alencar
que estava sendo aberta, desde que arcasse com os custos do transporte. Porém, ele fez mais
do que isto, abriu as três últimas quadras desta rua, captando desta forma toda terra ao seu
aterro.
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Hans Möller na varanda de sua primeira casa, alugada, situada na
Rua João Gualberto, 113.

Ursula e Grete Möller no interior da sala de jantar de sua
primeira casa. Com os móveis da sala de jantar acompanharam a
família durante toda sua estadia na nova casa da família, na Rua
Bom Jesus, 669. As cadeiras posteriormente foram cedidas ao
IPPUC, permanecendo até hoje na sala de reuniões.
(Foto 4 - acervo IPPUC)
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Em 1918, ao final da guerra voltou ao Brasil para "tentar a vida", pois o conflito
mundial deixara arruinada a economia alemã. Após 3 anos, com a situação um pouco mais estável,
Paula (como era chamada) veio ao Brasil. Em 16 de setembro de 1921, ela e Hans puderam selar
seu compromisso. Logo após seu casamento, Hans foi convidado a fundar na cidade de Curitiba o
Banco Transatlântico Alemão, onde veio a se estabelecer com sua família no início da década de
30. Moraram por alguns anos numa casa alugada na Rua João Gualberto n° 113 (fotos 3 e 4).
Nesta casa tiveram suas duas filhas: Ursula e Grete. Porém, devido à posição que ocupava no
banco, Hans Möller recepcionava muitos estrangeiros, representando até mesmo o Consulado
Alemão, na falta do cônsul. Como estas recepções eram realizadas com grandes jantares e
festas, ele foi obrigado a procurar um terreno a fim de construir uma casa que comportasse tais
reuniões.

D O

Hans Möller, filho de Charles Möller e Bertha Wulffsohn, era um alemão com
ascendência judaica por parte materna. Nasceu em Hamburgo em 4 de novembro de 1885 e com
20 anos já havia iniciado uma carreira promissora junto ao Banco Transatlântico Alemão. Em
1908, foi convidado a assumir um cargo de confiança no Brasil, trabalhando no Rio de Janeiro e
depois em São Paulo. Iniciada a 1ª Guerra Mundial, em 1914, por ser solteiro, foi convocado a
retornar ao seu país e lutar como soldado em Saar. Durante o período que permaneceu na
Europa, Hans Möller visitou sua família em Hamburgo e lá conheceu Pauline Ludwig, por quem se
apaixonou e ficou noivo.

I P P U C
(Foto 6 - acervo IPPUC)
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Hans Möller, sua mulher Paula e suas duas filhas, Grete e Ursula, foram
morar na casa, logo que esta ficou pronta. Hans Möller, porém, quase não ficava em casa,
passando a maior parte do tempo no banco, trabalhando. Paula, ao contrário, dona de
casa, dedicava-se à casa e à família, a qual era reunida em volta da mesa em horas
determinadas. Além disto, cuidava dos afazeres dos empregados e da educação das
filhas. Agente da felicidade, ela regia o ritmo do tempo privado, imprimindo uma
regularidade, presidindo sua execução.

Paula Möller com seus cães basset no jardim
frontal da casa.

(Foto 5 - acervo IPPUC)
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(Foto 7 - acervo IPPUC)

Vista dos fundos da construção da Casa Möller na Rua Bom Jesus, 669, no Cabral,
a conclusão do telhado com a cumeeira. Na frente, a horta e o pomar com hortaliças
e frutos, apesar da família não estar residindo na casa.
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Paula Möller vistoriando a construção da casa
da família na década de 30. Do lado direito, a
caixa d’água com capacidade para 1000 litros.
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Para a construção da casa, Hans contratou uma construtora alemã, a Weif
U. Freitag. Alguns materiais construtivos foram importados, como as janelas que
possuem um sistema de pesos que permitem uma abertura gradual, os quais nunca foram
desenvolvidos no Brasil. No período de execução da casa, a vistoría da construção ficou
a cargo de Paula, pois Hans não tinha tempo devido ao seu trabalho (fotos 5 e 6). A
execução do projeto paisagístico ficou a cargo do paisagista Willi Cremer da Loja
Paraná. Os jardins foram desenvolvidos no estilo europeu, com coquetéis de cedro
(foto 7). Nos fundos, após o jardim, a família criou um belo pomar com caquizeiros,
limoeiros, laranjeiras, macieiras, ameixeiras, parreiras e pereiras. Havia também, ao longo
do terreno, uma grande horta e um local onde eram criados porcos, galinhas, gansos,
coelhos e carneiros (fotos 8).
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1.2A CASA SE ERGUE

Vista dos fundos do terreno. Do lado esquerdo, a
garagem: ao fundo, o pomar, a horta e os limites do
lote com a atual Rua São Pedro.
(Foto 8 - cedida por Grete Möller Leu)
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ELEVAÇÕES

I P P U C
A sala de jantar, espaço de sociabilidade, lugar de recepção das pessoas de

família e o pilar da ordem social. É o caminho para a felicidade, o conforto e o bem-estar.

cerimônia, era também local de encontro cotidiano dos membros da família, onde eram

Na casa Möller, encontrava-se conforto e bem-estar. Em seus três pavimentos, o térreo

realizadas todas as refeições. Ficava à direita da sala de estar. Os móveis foram

tinha a maior parte da área destinada ao mundo exterior, ao público; construído com salas

confeccionados em Curitiba e faziam parte da primeira casa que a família habitou. O jogo

interligadas em forma de "L", a fim de recepcionar visitantes. O segundo piso, porém, era a

de cadeiras que compunha este ambiente foi doado ao IPPUC e, até hoje encontra-se na

área privada da casa, com os quartos onde só pessoas muito íntimas da família seriam

sala de reuniões da diretoria desta instituição (fotos 9, 10, 11). A copa era o ambiente

convidadas a adentrar. A escada servia como ligação entre o público e o privado. Por ela

intermediário entre a cozinha e a sala de jantar,

se podia subir à intimidade da família, no privado. O subsolo, por outro lado, praticamente

empregados e à família. Este local contava com um aparador, onde eram dispostas as

não era utilizado pela família, sendo um espaço destinado à organização da tarefa dos

baixelas nas quais seriam servidos os alimentos. Neste sentido, jamais o visitante, ou

empregados.

mesmo a família, entrava em contato direto com a cozinha, local de preparação dos

orações, à entrada do hall. Ao visitar a família, o visitante de cerimônia era conduzido à

quarto dos empregados e, ainda, ao piso inferior, com a lavanderia.

biblioteca, local de valorização do saber. Um espaço que encerrava todo o planeta dentro

Da sala de jantar a família poderia dirigir-se para o local privilegiado da casa, o

de si através dos livros, em coleções de literatura internacional.(PERROT, 1991 : 321)

jardim de inverno, com um tapete persa que foi encomendado exclusivamente para ficar

Da biblioteca, o visitante poderia passar à sala de estar, por uma porta que fazia ligação

neste espaço. Este ambiente foi projetado a fim de receber a luz solar de qualquer

entre todos os ambientes da ala social.

ângulo: tinha janelas por todos os lados - floreiras e bancos completavam o ar nostálgico

Na sala de estar, havia um tapete Burrara, pertencente à coleção de tapetes

do local - por este motivo a família o freqüentava muito, sobretudo para ler, pois num

persas de Hans. A principal peça deste ambiente era o piano de cauda, muito utilizado nas

período onde não havia televisão, a principal forma de divertimento individual era baseada

festas. Outra peça que compunha esta sala era o jogo de sofá trazido e vendido por

na leitura.

refugiados judeus, fugidos da Europa, no período de dominação do Füher. Havia ainda

Paula, além de realizar suas leituras, também gostava de jogar cartas,

uma vitrine em cristal todo lapidado - uma cristaleira onde eram guardadas todas as peças

principalmente paciência. Já as meninas, Grete e Ursula, gostavam de ouvir rádio e vez por

raras da família. Ao lado desta cristaleira havia um Samovar muito antigo, também relíquia

outra brincar no jardim. Mas, o que mais agradava a família era o privilégio de poder

da família.(fotos 11 e 13)

desfrutar da natureza em qualquer período do ano, pois até mesmo com um inverno
rigoroso, havia flores neste espaço. A natureza, neste sentido, era apropriada pela

-

alimentos. A cozinha era o local privilegiado dos empregados, conduzia à despensa, ao
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tapete persa de
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Ao adentrar na casa, o convidado poderia admirar um

entre o ambiente destinado aos

D O

A casa é, por excelência, um domínio privilegiado, fundamento material da
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1.3 OS INTERIORES
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abolição das estações do ano, numa idéia de primavera constante.(PERROT, 1991 :

D O

321) (foto 12).
O segundo piso era reservado à intimidade da família, com várias
dependências. Ligado ao quarto de Hans Möller havia um escritório íntimo, onde ele

S E D E

administrava seus negócios. Paula tinha seu próprio ambiente, com seu quarto, e um
outro, destinado aos seus afazeres domésticos, uma sala de costura. Já as filhas do
casal, Grete e Ursula, dividiram o mesmo quarto até a adolescência. Interligado a ele,
havia uma sala de estudos, num privilegiamento do saber. Com a adolescência das filhas,
Paula abriu mão de seu quarto de costura a fim de proporcionar um novo quarto para
Ursula. Neste ambiente, somente os íntimos poderiam adentrar. Local privilegiado da

Sala de jantar com a família Möller.

Sala de jantar em dia de festa.

(Foto 9 - cedida por Grete Möller Leu)

(Foto 10 - cedida por Grete Möller Leu)

-

familiaridade, do privado.
A varanda superior da casa, que circundava todos os quartos, era o principal

cadeiras, floreiras e uma coleção de cactos de Ursula. Neste ambiente as filhas do casal
Möller tomavam sol, refastelando-se nas cadeiras reclináveis.

(Foto 12)

(Foto 11) Vista da sala de estar, com vitrine
em cristal lapidado e o Samovar à direita. Ao
fundo avistamos a sala de jantar.
(Fotos cedidas por Grete Möller Leu)

Vista do jardim de inverno.

(Foto 13)Hans

Möller na sala de estar, com
o piano aos fundos.

C A S A
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local de descanso e aconchego da família. Era um local muito agradável, com mesas,

Hans era muito caseiro, não gostava de ir a festas, porém, adorava receber.
Como era muito amigo do Interventor do Paraná, Manoel Ribas, fazia as honras do

relações da família com o mundo exterior - organização da sociabilidade, das visitas,
recepções. Ela deve regular o curso das tarefas domésticas de maneira que todos, o
marido em primeiro lugar, encontrem em casa o máximo de bem-estar. O tempo dos
homens é o da vida pública, e sua utilização é ditada pelo ritmo dos negócios. A vida
privada é o refúgio onde os homens descansam do trabalho e do mundo exterior. Deve-se
fazer de tudo para dar harmonia a este refugio.
A dona da casa tinha como missão privilegiar os momentos em que a família se
reunia ao redor da mesa, para as refeições. A tarde era consagrada aos deveres da
sociedade, atendidos dentro ou fora de casa. Paula dedicava duas tardes à sociedade.
Todas as quartas e quintas-feiras ela recebia suas amigas da sociedade alemã. Na quartafeira, o dia era reservado ao chá e ao jogo de cartas -buraco - realizado no jardim de
inverno. Era um momento de grande desconcentração, complementado por muita
conversa e boa música. Na quinta-feira, Paula recebia suas amigas para outro animado
jogo de cartas, o brit, que era organizado na Biblioteca, com todas as celebrações que

D O

toda parte social da casa, nos ambientes interligados do térreo que formavam um grande
salão - os convidados ocupavam a biblioteca, a sala de estar e de jantar, o jardim de
inverno e o belo jardim, onde eram dispostas mesas, quando o tempo permitia. As festas
organizadas à noite eram regadas a muito vinho alemão e francês e eram muito alegres,
no prazer do encontro com os amigos. (foto 10)
O cardápio das refeições servidas no decorrer das recepções era

S E D E

organização das refeições, educação das filhas, trato com os empregados, quanto nas

sociedade alemã. As festas eram primorosamente organizadas pela família e ocupavam

internacional, iniciado com um consomê, seguido por um prato confeccionado à base de
carpas criadas na Chácara que Hans Möller possuía na Barreirinha. Após este prato, eram
servidas outras carnes com saladas. O aperitivo era preparado por Hans, geralmente
composto por coquetéis. As sobremesas eram preparadas com receitas variadas, à base
de nata, ingrediente indispensável na cozinha alemã. Eram seguidas por Mokka - café - e
licores (enviados por amigos europeus de Hans) e chocolates. Nestas festas havia
músicos contratados proporcionando um ambiente agradável, propício para a dança.
Algumas festas tiveram o privilégio de ter como convidado especial o famoso concertista
João Poeck, físico nuclear e brilhante pianista, que enchia a casa com seus recitais.

são peculiares a este jogo de cartas que, de certa forma, representava a elite da

O Natal era a súmula de todos os prazeres familiares, quando reunia toda a família

sociedade e seus costumes tão próprios. As senhoras apresentavam-se à casa com

ao redor da mesa, para um grande banquete. Para as crianças, o momento mágico era a

roupas luxuosas, ornadas com belas jóias, exalando bons perfumes, como se recorda

abertura dos presentes que ficavam debaixo da grande árvore natalina . A família

Grete. Todos ficavam ansiosos por este dia em que a casa recebia as senhoras

comemorava também as demais festas anuais com bolos, sucos, salgados e belas

curitibanas.

decorações, como a Páscoa, o Ano Novo e os aniversários. (fotos 15 e 16)

-

casa, encarregada de fazer funcionar a vida privada tanto na intimidade familiar -

casa personalidades vindas em função do consulado, do banco, e também, amigos da

M Ö L L E R

felicidade é a boa administração do tempo e do dinheiro. O papel principal cabe à dona da

Consulado Alemão todas as vezes em que não havia cônsul na cidade, recebendo em sua

C A S A

O modo de vida no interior da casa é exclusivamente familiar e o meio para conquistar a

I P P U C

1.4 A CASA ABRE-SE AO EXTERIOR

I P P U C
-

S E D E

D O

F A M Í L I A M Ö L L E R E M M O M E N T O S DE FESTA

Na sala de estar com a árvore de Natal.
(Foto 16 - cedida por Grete Möller Leu)

M Ö L L E R

Reunião em casa de amigos.

C A S A

(Foto 14 - cedida por Grete Möller Leu)

Reunião nos jardins da casa.
(Foto 15 - cedida por Grete Möller Leu)

Vista da varanda com a família reunida ao lado de uma amiga
e os cães basset da família.
(Foto 17 - acervo do IPPUC)

Grete Möller Leu ainda se recorda muito bem de suas aventuras na ida para o colégio, em
que muitas vezes tinha que usar dois calçados, um na mão e outro nos pés, pois a rua, em
dias de simples garoa, transformava-se num mar de lama. Quando não era o barro que
incomodava, eram os gansos que viviam soltos pela rua (no local onde hoje está a Escola
de Floresta), e como se sabe, os gansos são ágeis e atacam violentamente, o que fazia
com que ela se empoleirasse no muro, perdendo a aula. Os moradores da Rua Bom Jesus
eram os Gonçalves, Ribeiro, Sofiatte e Castilho. Neste bairro coexistiam famílias pobres
e ricas, sendo que, em sua maioria, esses primeiros eram chacreiros dos segundos.
Tanto os proprietários das chácaras, quanto seus chacreiros, faziam hortas e possuíam

I P P U C

Curitiba era uma delícia. Tínhamos uma liberdade muito grande, não dormíamos
de porta fechada porque ninguém arrombava. Realmente nossa vida de infância foi
maravilhosa, saíamos à noite sozinhos, não precisávamos de acompanhante, voltávamos
para aquela "lonjura" à meia noite, de bonde sozinhos. Descíamos aquela rua (Bom
Jesus) completamente abandonada, era uma maravilha. O centro da cidade se resumia
na Rua XV, Rua das Flores. Essa zona (do Cabral) era toda de chácaras. (GRETE, maio de
1995)

Curitiba deste período abrigava 140 mil habitantes, distribuídos pelas duas
dezenas de bairros que compunham o quadro urbano do município. Pelo mapa da cidade
produzido em 1935, e atualizado em 1956, percebe-se que os limites do município não
iam além dos bairros São Lourenço, São Casemiro do Taboão, Bacacheri, Guabirotuba,
Portão, Vila Guaíra e Alto Cajurú (atual Jardim Botânico), sendo a região periférica

S E D E

Neste período, Ursula estudava no Colégio Cajurú e Grete no Colégio Sion.

D O

1.5 DA CASA PARA A RUA

composta pelos distritos de Campo comprido, Colombo, Santa Felicidade, Tamandaré e

na Rua João Gualberto, ao lado da Igreja do Cabral. O Cabral era, segundo Grete, um
bairro "morto". E para as irmãs se encontrarem com as amigas tinham que ir ao centro da

A família Möller freqüentava o Country Club, o Clube Concórdia e o Duque de
Caxias, onde Grete e Ursula praticavam ginástica. Em tempo de férias, a família se
deslocava para o litoral, onde possuíam uma casa na Ilha do Mel. (foto 18)

cidade, que, à época, se resumia à Praça Tiradentes, onde paravam os bondes do Batel,
Juvevê e Bacacheri, e na Rua XV, onde localizava-se o comércio. Uma das lembranças de
Grete refere-se à calmaria da cidade, onde todos eram conheciados. A Rua XV era um
ponto de encontro, sendo quase impossível dar dois passos sem parar para
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Todos os passeios e compras eram fietos utilizando-se bondes que passavam

-

Umbará.(BOSCHILIA, 1995 : 5)

criação de galinhas e porcos.

C A S A

cumprimentar amigos e conhecidos.

A família Möller no
litoral, em veraneio.
(Foto 18 - cedida por Grete
Möller Leu)

Vista panorâmica da cidade na década de 30. A Praça Tiradentes e, ao fundo,
o prédio da atual Loja Frischmam na Praça Tiradentes.
(Foto 19 - acervo da Casa da Memória)

I P P U C

Em 1942, quando o Brasil entrou na 2ª Guerra Mundial, o governo brasileiro

Grete casou-se numa celebração simples. Um Pastor foi chamado para realizar

fechou todos os bancos estrangeiros e, devido a isso, Hans ficou desempregado e sem

a cerimônia em sua própria casa, em 16 de setembro de 1957. A recepção que seguiu

aposentadoria, pois como a Alemanha entrou em bancarrota, nem as vantagens da

foi

previdência podia oferecer. Foram anos difíceis para a família Möller.

casamento, os pais ficaram morando sozinhos até quando Sandra nasceu em 1959, e

organizar-se para comportar novos hábitos. Ursula e Grete passaram a ter quartos

Devido à solidão com que passaram a conviver, Hans e Paula decidiram alugar

separados, com a supressão do quarto de costura de Paula. Novas festas eram

sua casa, mudando-se para um apartamento. Transferiram-se no início da década de 60 e

organizadas, geralmente de improviso quando os pais iam à Ilha do Mel, em estilo

alugaram a casa. Num primeiro momento a casa foi alugada para o Banco de Londres,

americano, onde cada participante trazia um "prato". Outras eram seguidas por bailes, se

depois para outra empresa e, por fim, para o IPPUC - Instituto de Pesquisa e

fossem organizadas à noite; e de jogos, se fossem à tarde. Nesses encontros, o local

Planejamento Urbano de Curitiba, em 1º de setembro de 1965.

privilegiado era o amplo jardim, com partidas de barra-bol, cricket e tênis de mesa.
Ursula foi a primeira a se casar,

Em março de 1962, Hans Möller faleceu, sendo enterrado no Cemitério

com Ervino Eugênio Kompatscher. Seu

Protestante Alemão. Paula, como ficara só para administrar sua antiga casa, decidiu

casamento foi realizado na Igreja do Cristo Rei, seguida de uma grande festa na casa dos

vendê-la ao IPPUC, que lá estava estabelecido e que realmente se interessava em

pais, tão maravilhosa quanto Hans pôde oferecer para a sua primeira filha. Ursula e Ervino

adquiri-la. Em 18 de setembro de 1969 lavraram uma escritura pública de compra e

passaram a morar na casa, até que ficou pronta a moradia que construíam. Grete casou-se

venda, expedida pelo 10º Ofício de Notas, e o IPPUC passou a contar como sede

com um francês, Bermand Jean Marie Leu, que lutou contra os alemães na 2ª Guerra

definitiva a antiga casa da família Möller.

Mundial, mas que, ao ficar estacionado sobre as Colinas de Golan, acabou se apaixonando

-

Grete passou uma temporada na casa Möller.
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para sua própria casa, logo após o
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Com o passar dos anos, as meninas foram crescendo e a casa passou a

realizada só para os íntimos. Mudou-se

D O

1.6 O FIM DE UM CICLO

estudos, devido à crise que se instalou na Europa destruída.

C A S A

pela tradição judaica. Veio ao Brasil em 1947 a fim de trabalhar, interrompendo seus

No dia 1º de dezembro de 1965 surgiu, então, o Instituto de Pesquisa e

I P P U C

2. OS PRIMÓRDIOS DO IPPUC

pelo Decreto 1910 de 07 de dezembro de 1965. (DIÁRIO OFICIAL, 1965 : S.p.)
(fotos 20 e 21)

D O

Planejamento Urbano de Curitiba - IPPUC, através da Lei Municipal 2.660, regulamentada

apresentação do Plano Preliminar Urbanístico de Curitiba, elaborado em 1964 pela
Sociedade Serete de Estudos e Projetos Ltda. e Jorge Wilheim Arquitetos Associados,
com a elaboração de técnicas locais das mais variadas especialidades. Esse plano era
fruto de um acordo entre a Prefeitura Municipal de Curitiba e a Companhia de

S E D E

O surgimento do IPPUC está ligado a um acontecimento histórico: a

dos símbolos, pois seu desvendamento é irresistível e fascinante. A cultura material é

para atender a evolução da cidade por sucessivos decretos do Executivo Municipal. Com

apreendida num amplo quadro, corolário do esforço dos agentes históricos para impor o

o desenrolar dos debates sobre o Plano, foi criada a Assessoria de Pesquisa e

futuro - voluntária ou involuntariamente - determinada imagem de si mesma. (MARTINS,

Planejamento Urbano de Curitiba - APPUC - com o objetivo de desenvolver os trabalhos

1993 : 190) É desta forma que podem ser vistas as modificações que ocorreram na

do Plano Preliminar de Urbanismo. No desenvolvimento dos trabalhos, a equipe sentiu

casa Möller, após o estabelecimento do IPPUC. Para tanto, foi necessário desconstruir o

necessidade de transformar a assessoria em uma entidade autárquica e, cinco meses

cenário que se instalou neste imóvel, a partir de 1965, com vistas a recuperar um tempo

mais tarde, a APPUC foi transformada no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de

cultural.

Curitiba - IPPUC.
Em 1965 a casa Möller foi alugada para sediar a Assessoria de Planejamento

A casa Möller, a partir de sua ocupação por um órgão público do porte do

e Pesquisa Urbana de Curitiba - APPUC. Esta assessoria, ligada diretamente ao prefeito

IPPUC, sofreu mudanças bruscas, tendo seu espaço totalmente redimensionado - não

de Curitiba, surgiu de uma necessidade de fixar normas de aplicação do novo

apenas no sentido físico, mas no sentido de sua sociabilidade. Onde eram antes

planejamento urbano, intitulado Plano Preliminar. Esta assessoria teve vida curta, de

realizadas festas de casamento, reuniões de sociedade, passaram a ser desenvolvidas

quatro meses, pois para conseguir vencer as exigências da implantação do Plano

discussões e encaminhamentos que iriam mudar toda a estrutura da cidade. A casa, agora

Preliminar era necessário transformá-la em autarquia.

do IPPUC, é um reflexo da própria cidade. A sociabilidade da casa mudava e também a
organização da cidade através dos projetos urbanísticos.
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elaborado em 1942, coordenado pelo urbanista francês de mesmo nome, e já alterado

C A S A

Nas palavras de Ana Luiza Martins, o historiador já não se intimida na floresta

-

Desenvolvimento Econômico do Paraná - CODEPAR, visando substituir o Plano Agache,
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2.1 ADAPTAÇÃO DOS INTERIORES

Garfunkel Rischbieter - como uma experiência amadorística, pois as pessoas que
desenvolveram os projetos iniciais estavam aprendendo, utilizavam-se de uma grande
criatividade. (MEMÓRIA DA CURITIBA URBANA, 1990 : vol. 3 pag. 8) Porém, isto não

D O

O primeiro momento do IPPUC foi classificado por Franchete - Francisca Maria

funcionários que inauguraram os

trabalhos,

foram, em menor ou maior grau,

responsáveis por grande parte das inovações, hoje observadas em Curitiba.
A antiga casa Möller, mesmo após o estabelecimento da sede do IPPUC,
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quer dizer que o trabalho desenvolvido não era sério, muito pelo contrário, pois todos os

continuou a preencher o papel de um lar. Nela moravam os caseiros, o "nono" e a "nona".

(Foto 20 - acervo do IPPUC)

Segundo alguns funcionários que conviveram com eles, eram pessoas que, com grande
carinho, zelavam por toda organização e manutenção da casa. Este ambiente era de uma

-

Lei nº 2.660 sendo sancionada no antigo Paço da Liberdade, sede da
Prefeitura, em dezembro de 1.965.

espaço formando, em primeira mão, uma grande família, antes mesmo de formar uma
instituição.
Logo que o IPPUC se estabeleceu na casa, somente o térreo e o piso superior
foram utilizados. No térreo, antiga ala social da casa, localizava-se a administração, a
mapoteca, a sala dos arquitetos e desenhistas. Havia ainda neste piso uma pequena
cozinha, na antiga copa da família. Já a antiga cozinha da casa era utilizada como sala de
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segunda casa para os jovens que ali foram trabalhar; pessoas que se juntaram neste

empregadas. No piso superior, ala íntima para a família Möller, a biblioteca foi instalada no
antigo quarto de costura; a diretoria, na antiga biblioteca de Hans; a sala da secretária,
no antigo quarto do ex-proprietário. A sala de reuniões ficava no que fora o quarto de
Paula, ao passo que a sala dos engenheiros localizava-se no anterior quarto de Ursula e
Grete.
Inauguração da sede do IPPUC, em setembro de 1.965, na casa da família
Möller, alugada ao poder público.
(Foto 21 - acervo do IPPUC)
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reuniões íntimas. O quarto do "nono" e da "nona" ficava onde antes era o quarto das

I P P U C

Naqueles tempos, ao entrar na casa para mais um dia de trabalho, os

D O

funcionários dirigiam-se para a cozinha. Neste local deliciavam-se com o café quentinho
que a "nona" preparava, acompanhado de pão e margarina. A cozinha e a copa, reduto dos
empregados no período de estabelecimento da família Möller, tendo como principal
função a preparação dos alimentos foram redimensionadas com o IPPUC; passarando a
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ser os primeiros espaços visitados pelos funcionários e funcionavam como excelência, de
trocas de idéias, encontros e de desencontros.
No térreo encontravam-se os desenhistas, arquitetos, a mapoteca e a
administração. Na antiga biblioteca ficou estabelecida a administração, a fim de facilitar ao
visitante a entrada na casa. No jardim de inverno estabeleceram-se os desenhistas,

conjunto com estes, ocuparam a antiga sala de jantar e a mapoteca na anterior sala de

Vista da sala dos desenhistas, na antiga sala de estar da família Möller.
(Foto 22 - acervo do IPPUC)

-

devido à claridade produzida pelas janelas contínuas; como os arquitetos trabalhavam em
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jantar. Este ambiente em forma de "L" foi construído com a possibilidade de ligação entre
as peças. As salas, de certa forma, eram conjuntas, dando liberdade de acesso de um
ambiente a outro, proporcionando um local de sociabilidade e de trocas. Este local antigo espaço social da casa - não era definido por uma hierarquia muito rígida, pois as
pessoas deslocavam-se constantemente, dialogando sobre o plano urbanístico da
cidade. (Fotos 22 e 23)
O espaço superior da casa, tão íntimo à família, tornou-se o principal espaço
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de discussão sobre a cidade, onde decisões extremamente importantes de política
urbana foram tomadas. Na sala da diretoria, antigo quarto de Paula, realizaram-se
importantes reuniões - com a "famosa mesa redonda" - nas quais foram deliberadas
medidas de planejamento urbano. O quarto de Paula, aconchego daquela que ordenou,
desde a construção da casa até a sua manutenção, tornou-se o espaço privilegiado para a
administração da cidade de Curitiba. (fotos 24 e 25)

Vista da sala dos desenhistas e, ao fundo, a antiga sala de jantar da Casa
Möller, onde foi instalada a mapoteca.
(Foto 23 - acervo do IPPUC)

I P P U C
A biblioteca também foi instalada no antigo espaço íntimo da família, onde
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primeiro foi o quarto de costura de Paula e, num segundo momento, passou a ser o quarto
de Ursula. Esta bilbioteca tinha um caráter muito maior de catalogação dos materiais
produzidos pelo Instituto, diferentemente da antiga biblioteca da família Möller, que
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ficava à esquerda do hall da casa e tinha um caráter de valorização do saber. Havia neste
ambiente uma bibliotecária responsável pela organização dos materiais que, assim como
Paula, zelava pela difusão do conhecimento desenvolvido junto ao Instituto.
O novo mobiliário tornou-se talvez a maior marca de mudança do espaço
familiar da família Möller, para um espaço institucional com o IPPUC. Os tapetes persas

mapas; a mesa de refeições cedeu lugar à mesa de discussões e de trabalho; a

Reunião do Conselho Deliberativo sobre a Rua XV, na sala de reuniões (sala da
mesa redonda), no antigo quarto de Paula Möller, em maio de 1966.

cristaleira, o piano e as poltronas deram lugar às pranchetas com luminárias e às

(Foto 24 - acervo do IPPUC)
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banquetas; os bibelôs e peças decorativas foram substituídos por esquadros, réguas "T",

-

deram lugar a um piso limpo, os quadros cederam espaço para a fixação de projetos e

borrachas, lápis, papéis vegetais e demais materiais utilizados por arquitetos,
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engenheiros e desenhistas.

Conselho de Zoneamento recebendo o Exmo. Sr Prefeito Omar Sabbag na
sala da mesa redonda, em julho de 1.967.
(Foto 25 - acervo do IPPUC)

Urbanístico da cidade, os funcionários cuidavam da manutenção da casa, presidindo uma

os funcionários trabalhavam constantemente, até tarde da noite. O Plano Diretor

regularidade nos ambientes internos e também externos. A decoração dos ambientes foi

precisava ser minuciosamente elaborado e especificado em forma de projetos setoriais.

conduzida por eles. Na entrada do hall, por exemplo, onde a antiga família Möller tinha um

Este aspecto do trabalho exaustivo pode ser observado através de uma série de

tapete persa de orações pendurado à parede, foram colocados quadros de Paul

caricaturas, que esboçam de maneira irônica as atividades desenvolvidas dentro do

Garfunkel.

IPPUC. (Caricaturas 1 a 6)
A linguagem cômica expressava, de certa forma, o espírito crítico e inventivo

Banco Transatlântico Alemão, membros constituintes da sociedade alemã, e ainda para

dos funcionários do IPPUC, refletindo o dia-a-dia desta instituição através de

fazer as honras ao Consulado Alemão. Para tanto, contava com um amplo espaço social

caricaturas, charges, recortes e colagens e, até mesmo, com manuais e regulamentos,

no térreo. Quando o IPPUC estabeleceu-se na casa, também passou a recepcionar as

que mais expressavam o que não se deveria fazer, do que o realmente ocorrido em seus

mais tradicionais pessoas da época, ligadas à cidade e a outros países. Porém, o caráter

espaços.(Fotos 26 a 28)

de tais encontros nada tinha a ver com as recepções organizadas pela família Möller.

Dentre esse quadro harmonioso de profissionais, surgiu uma figura singular,

Neste novo período, a casa abrigava reuniões para discussões a respeito de questões

um funcionário que pela manhã furava um ovo com um compasso e chupava todo o seu

urbano-sociais da cidade de Curitiba.

conteúdo para curar a ressaca. Tanto fez este moço, que foi contemplado com um

A casa acolhia os mais diversos cidadãos e assíduos nas questões políticas da

personagem caricaturado, na forma de um ovo: o CUPPI (IPPUC ao contrário). Este

cidade, como o Prefeito, os representantes do povo - na Câmara -, os empresários e as

personagem tornou-se o símbolo do IPPUC, inaugurando as coleções de "Books" com

pessoas da comunidade, que interessavam-se em saber e conhecer os assuntos

todas as caricaturas e charges produzidas na casa, agora do IPPUC.

tratados e as novas posturas da cidade.

A amizade característica do ambiente, marcava as relações pessoais entre os
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Um dos motivos da construção da casa foi para receber pessoas ligadas ao

I P P U C

No princípio do IPPUC, com a perspectiva de implantação de um novo plano,

D O

Além de desempenharem atividades relativas ao desenvolvimento do Plano

S E D E

2.3 O DIA-A-DIA

diversos funcionários do IPPUC que, além de trabalharem juntos diariamente, reuniam-se
aos sábados depois do expediente. Os jogos de barra-bol e cricket, muito apreciados
por Grete e Ursula, foram substituídos por jogos de futebol, realizados no jardim dos
fundos da casa. Os lanches no estilo americano foram substituídos por lingüicinha assada
com pão, caipirinha e muita cerveja.
uma roda de samba improvisada.

O rádio com músicas sóbrias foi trocado por
Porém, esta confraternização era

C A S A

2.2 A CASA SE ABRE PARA A CIDADE

I P P U C
exclusivamente masculina, num verdadeiro "Clube do Bolinha". Destes jogos de

D O

futebol surgiram, anos depois, dois times: o time "A", composto pelos melhores em
campo, e o time "B", pelos que gostavam de se divertir, mas não tinham tanta destreza nos
pés. Mais tarde, passaram a jogar na Praça Brigadeiro do Ar Mário Calmon Epinghaus,

S E D E

atrás da Escola de Floresta, chegando a competir com times de outras empresas e
trazendo ao IPPUC uma taça como melhor time, em meados de 1970.

(Caricatura cedida por José
Maria Valduga)

(Caricatura 2, de Marco
Aurélio Ribas) Cincinato
Lui Cordeiro, Hermes
Peyerl e Manoel Arruda
dormindo, logo aós
executar o novo mapa de
zoneamento .
(Caricatura cedida por José
Maria Valduga)

(Caricatura 4, de Luiz César de
Miranda Rodacki) Raul Guilherme
Urban batendo sua velha máquina
de escrever à noite.
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(Caricatura cedida por José Maria Valduga)

-

(Caricatura 3, de Luiz César de Miranda Rodacki) Acácio Biu satirizando Sérgio
Póvoa Pires.

(Caricatura cedida por José Maria
Valduga)
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(Caricatura 1, de Nereu
Barão) Funcionários em
final de expediente,
sexta-feira à tarde.

I P P U C
D O
S E D E

(Caricatura 5, de Ségio Póvoa
Pires) Roberto Dimas Vasconcelos
del Santoro e Roberto Coelho
entregando um projeto quase à
meia-noite na casa de Lubomir
Ficinski Dunin, então presidente do
IPPUC.

Foto 26
(Acervo do IPPUC)

(Caricatura cedida por Cincinato Lui
Cordeiro)

Foto 27

Foto 28
(Fotos cedidas por José Maria Valduga)
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(Caricatura 6, de Cincinato Lui
Cordeiro) Marco Aurélio Ribas e
Roberto Paciornick, que não
gostavam de fazer hora-extra,
tinham como obrigação limpar as
salas pela manhã..
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(Caricatura cedida por Cincinato Lui
Cordeiro)
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2.4 DA CASA PARA A RUA

que os bairros

distantes do centro comercial e administrativo da cidade ainda

preservam as características interioranas. O Cabral, à época da instalação do IPPUC na
antiga casa da família Möller, não mais era um bairro de chácaras, mas um bairro
estritamente residencial. As casas eram construídas em dois pavimentos no máximo. A
Rua Bom Jesus ainda guardava a característica descrita por Grete Möller, com ruas sem

Cabral, na Rua Munhoz da Rocha, esquina com a Rua Bom Jesus. O ponto final deste
ônibus era na Praça Tiradentes, assim como o ponto do bonde que Grete e sua irmã

D O

serviam-se do ônibus na linha Juvevê - Campo Santo que parava ao lado da Igreja do

sempre pegavam.
O centro da cidade localizava-se no burburinho junto aos cinemas na "Avenida"
(Avenida Luiz Xavier, a menor avenida do mundo). Nesta pequena quadra havia três
cinemas: o Ópera, onde se localizou a loja Mesbla e hoje é ocupada pelas Lojas
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Apesar do surto de progresso descrito pelo cronista curitibano, observa-se

Quando tinham que se deslocar sem o carro oficial, os funcionários

Pernambucanas; o Avenida, no atual Teatro Avenida, e o Palácio, no Edifício Moreira
Garcez, hoje ocupado pela Facinter. A Rua XV era o centro nervoso da cidade, com a
maioria das lojas comerciais, e ligada a ela, a Praça Tiradentes.

-

"A cidade de Curitiba, nestes últimos cinco anos, atravessa
incomensuravelmente um surto de progresso. O centro
comercial, as construções de arranha-céus, o aumento
crescente dos bairros dão a Curitiba um aspecto de
metrópole. O intenso movimento comercial e o vulto das
transações bancárias colocam Curitiba em lugar de destaque
entre suas congêneres do Brasil. Curitiba possui, atualmente,
quase uma vintena de bancos, índice eloqüente de seu
desenvolvimento econômico e financeiro".(LUIZ, S.d. : 22)

À frente da casa, no antigo terreno onde o vizinho da família Möller criava
gansos e vacas, existia a Escola de Floresta. A última quadra da Rua José de Alencar, que
fora aberta por Hans Möller, era toda de campos, não havia nenhuma casa. Os
funcionários do IPPUC, quando não jogavam bola nos fundos da casa, dirigiam-se para um
gramado atrás da Escola de Floresta, onde hoje é a Praça Brigadeiro do Ar Mário Calmon
Epinghaus.
Assim como Grete se recorda da calmaria da cidade e do seu bairro, os
antigos funcionários do IPPUC

recordam-se que na Rua Bom Jesus quase inexistia

tráfego. Como a cidade ainda era relativamente pequena, os funcionários se deslocavam
de casa para o serviço em uma Kombi, adquirida pelo IPPUC, para este fim.
Foto 29 - Vista aérea de Curitiba em 1965.
(Acervo do IPPUC)
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calçamento cheias de barro.
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III. CONCLUSÃO

pouco um novo modo de viver, baseado nas divisões entre trabalho e moradia, entre
câmara e tesouro, entre público e privado.

D O

O Brasil, na virada do oitocento, em vias de industrializar-se, vê surgir pouco a

desenrolam, onde o chefe da família busca refúgio depois do trabalho, ao lado do
aconchego de seu lar. A casa é o elemento fundamental desta cidade emergente,
baseada no trabalho e no descanso. A cidade, por outro lado, aparelha-se para satisfazer
este novo homem, que, além de propiciar o sustento de sua casa, quer se divertir.
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A casa, neste período, é o principal palco onde as relações íntimas

A partir do século XIX, Curitiba recebeu os primeiros imigrantes, alemães,

As casas, por influência destes, foram construídas com uma nova especialização dos

-

italianos, poloneses e sírio-libaneses, que trouxeram consigo novas maneiras de morar.

A casa da família Möller está inserida neste contexto. Ao construir esta casa, a
família almejava ter um espaço para o descanso e também para o trabalho. A casa possui
divisões racionais, com áreas bem definidas de lazer, íntima e de serviços.
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racionais, com divisões estratégicas dos aposentos.
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espaços, sobretudo a partir da virada do século. São construídas gradativamente casas
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