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Resumo: O presente estudo pretende de início, tratar do plano inicial da cidade de Maringá, 
conferindo maior ênfase no modelo de Cidade-Jardim que foi idealizado por Jorge de 
Macedo Viera para a construção de uma cidade com a presença de qualidade urbanística, 
diferenciando-se das demais cidades existentes no Brasil. Ao segundo plano, pretende-se 
analisar a segregação que existe na cidade de Maringá e seus planos estratégicos que 
evidenciam a desigualdade social violadora do mínimo existencial humano. Para tanto, o 
método utilizado será utilizado o método dedutivo, através da pesquisa bibliográfico-
documental. Por fim, tem-se que a cidade de Maringá apesar de ter perdido características 
originais, a essência continua a mesma, como cidade segregadora. 

Palavras-chave: Segregação Socioespacial, Ambiente Urbano, Cidade-Jardim, Maringá. 

Abstract: The present study intends to deal with the initial plan of the city of Maringá, giving 
greater emphasis to the model of Garden City that was devised by Jorge de Macedo Viera 
for the construction of a city with the presence of urban quality, differing from other cities in 
Brazil. In the background, we intend to analyze the segregation that exists in the city of 
Maringá and its strategic plans that show the social inequality. To do so, the method used 
will be used the deductive method, through bibliographic-documentary research. Finally, we 
have that the city of Maringá despite having lost original characteristics, the essence remains 
the same, as a segregating city. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição da República de 1998 incluiu em seu texto constitucional, em dois 

momentos distintos, instrumentos que levaram à garantia do direito de propriedade em seu 
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art. 5, inciso XXII e 170, inciso III e posteriormente presceveu a necessidade de se observar 

a sua função social, art. 5, inciso XXIII. Além de inserir um capítulo específico para a política 

urbana, especificando diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano. 

No entanto, o texto constitucional requeria a necessidade de criação de uma 

legislação específica que regulamenta-se a nível federal a aplicação das normas 

constitucionais. Essa norma legal, (Projeto de Lei nº 5.788/90) ficou conhecido como  

Estatuto da Cidade que foi aprovado em julho de 2001, quase treze anos após a 

promulgação constitucional. A partir de então, as diretrizes para política urbana do país 

passaram-se a ser regulamentadas em nível nacional e municipal. 

Em contrapartida à nova função social da propriedade do solo urbano recentemente 

estabelecido pelo Estatuto da Cidade e pela Constituição da República de 1998, tem-se 

caracterizado por recorrentes processos de segregação socioespacial o processo de 

planejamaneto e implementação da cidade de Maringá, o qual se mantém até os dias atuais. 

A cidade de Maringá em seu plano inicial vem inaugurar um modelo de cidade no 

Brasil, conhecida como Cidade-Jardim, este modelo foi idealizado por Jorge de Macedo 

Vieria, exemplo nacional de um padrão de desenho urbano que a partir do início do século 

XX foi utilizado com muita frequência, um projeto que moderno de cidade.  

No entanto, a obsessão pela modernidade leva à produção de planos estratégicos 

que esquecem a dimensão social.  

Percebe-se, portanto, as tendências do poder público que se volta para a promoção 

imobiliária e não consideram a participação popular.  

A presente pesquisa pretende analisar a formação do espaço urbano da cidade de 

Maringá, como ela se desenvolveu e consolidou. Verifica-se que a ocupação urbana é 

caracterizada por recorrentes processos de segregação socioespacial decorrentes de ação 

dos agentes imobiliários e do poder público. Principalmente na região metropolitana de 

Maringá, onde se verifica a configuração socioespacial marcada por desigualdade, pobreza 

e segregação. Caso confirmada a segregação socioespacial acima mencionada, se 

investigará se trata-se do caso de violação do direito ao mínimo existencial humano. 

 

1 – A FORMAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE MARINGÁ 

 

A cidade de Maringá destaca-se das demais formações das cidades brasileiras pela 

sua promoção urbana que esteve presente desde o início. O ideário do projeto inicial serviu 

de paradigma ao planejamento das cidades na primeira década do século XX. 

O padrão urbanístico de Maringá esteve vinculado ao ideário de ‘’Cidade-Jardim’’ 

que foi realizado por Jorge de Macedo Viera (1940). Inicialmente apresentam-se os 
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elementos de uma cidade que ressalta a modernidade e a filiação de seu autor aos ideários 

urbanísticos da época, objetivava destaque de um núcleo regional que se criava no centro 

geográfico (ver FIGURA 01 – Anteprojeto para cidade de Maringá de Jorge de Macedo Viera 

meados da década de 1940) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 01 – Anteprojeto para cidade de Maringá de Jorge de Macedo Vieira meados da década de 
1940. 

Fonte: Acervo do Museu da Bacia do Paraná. 
 

A ‘’Cidade Jardim’’ é o modelo urbanístico criado por Ebenezer Howard 1902 em sua 

obra, no qual foi intitulada como ‘’Garden Cities of Tomorrow’’. Segundo Benévolo: 

 

O movimento das cidade-jardim de Howard possui duas fontes interligadas: 
de um lado a tradição das utopias da primeira metade do século XIX, 
especialmente a de Owen, entendida como comunidade perfeita e 
autossuficiente, síntese de cidade e campo, com os significados sociais que 
lhe são tradicionalmente anexos, do outro lado, o conceito da casa 
unifamiliar no verde, que é um pouco a redução do ideal precedente por 
obra da cultura vitoriana na segunda metade do século, com a tônica, 
entretanto, colocada mais privacy do que nas relações sociais: uma 
tentativa de subtrair a vida familiar à promiscuidade e à desordem da 
metrópole e de realizar – digamos assim – o máximo de ruralidade 

compatível com a vida urbana (BENÉVOLO, 1976, p. 356). 
 

No mesmo sentido, o Plano Diretor aprovado em 1991, expõe o conceito e estrutura 

da cidade-jardim: 
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(...) Maringá, expoente e exemplo nacional de um padrão de desenho 
urbano que a partir do início do século foi com muita freqüência utilizado, 
que se convencionou chamar de “cidade-jardim”. Tal padrão de desenho, 
criado pelo urbanista inglês Ebenezer Howard, foi com rara facilidade, 
utilizado pelo seu discípulo Jorge Macedo Vieira no traçado de Maringá, no 
qual se evidenciam a busca de organicidade, a adequação do urbano às 
características de paisagem e do clima locais, a presença de amplos 
parques e de um urbanismo de espaços abertos. A concepção geral da 
cidade mostra a clara intenção orgânica de uma série de núcleos aos quais 
se atribui uma evidente ordem hierárquica – a partir de um sistema viário 
cujo princípio de desenho é respeito às imposições de topografia local e à 
proteção dos fundos de vale, aos quais ele conferiu a função de reserva da 
vegetação original (CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ, Lei no . 3051/91, 
1991). 
 

O interesse do conceito de Cidade-Jardim era de fornecer habitações de qualidade e 

ambiente saudável para seus moradores, consubstanciadas na construção de ruas sinuosas 

e arborizadas, integração entre edificações e jardins e contrapondo-se às residências 

geminadas e enfileradas dos centros urbanos. (ver FIGURA 02 – Esquema de Cidades-

Jardins – Howard) 

 

 

 

FIGURA 02 – Esquema de Cidades-Jardins de Howard 

Fonte: HOWARD, Ebenezer. Cidades-Jardins do amanhã. São Paulo. Hucitec, 1996. 
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Observa-se também que o planejamento e a implementação da cidade de Maringá 

são marcados por uma estrutura urbana ordenada em funções, quais sejam: residenciais, 

comerciais e industrial, frisa-se que há inclusive, uma diferenciação do espaço em que o 

morador irá ocupar: zona residencial principal, popular e operária. (ver FIGURA 03 – 

Legenda do plano inicial) 

 

FIGURA 03 – Legenda do plano inicial 
Fonte: Acervo Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo. 

 

Analisando-se o contexto de seu projeto, verificam-se, no urbanismo de Jorge de 

Macedo Vieira, características excepcionais que destacam os bairros jardins a cidades 

novas que o engenheiro realizava em inúmeros outros projetos que foram por ele 

construídos. Sendo, notória desde a sua concepção o estabelecimento das bases de 

diferenciação social. 

Em Maringá, o processo de planejamento e implementação da cidade ocorre no 

período, de 1930 a 1950. Conforme expõe Leme: 

 

Com uma visão de totalidade, são planos que propõem a articulação entre 
os bairros, o centro e a extensão das cidades através de sistemas de vias e 
transportes. Neste período são formuladas as primeiras propostas de 
zoneamento. Organizam-se os órgãos para o planejamento urbano como 
parte da estrutura administrativa das prefeituras das principais cidades. [...] 
Também a legislação urbanística controlando o uso e a ocupação do solo 
será proposta a partir desta data (LEME, 1999, p. 26). 
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Daí resta evidente que Maringá foi edificada com a perspectiva de planejamento, 

composta por diretrizes urbanas ordenadas e um processo de controle caracterizado como 

por parte do poder público com fim de solucionar problemas urbanos. 

A fundação de Maringá iniciou-se quando a Companhia de Terras  Norte do Paraná 

que foi adquirida por investidores brasileiros nos anos 1940 e foi rebatizada como 

Companhia Melhoramentos Norte do Paraná em 1951, a partir de então passou-se a venda 

dos lotes na região de Maringá. 

Os compradores que adquiriam os lotes na região de Maringá pretendia construir 

uma cidade planejada. O projeto que inspirou os fundadores da cidade entendia que a 

realidade urbana poderia ser planejada através de mecanismos de planejamento da 

iniciativa dos agentes imobiliários ou do poder público. 

Oportuno frisar observar que a efetiva especialização funcional dos espaços da 

cidade, característica de Maringá se mantém atualmente. Ocupando-se claramente por uma 

classificação socioeconomica: ‘’ zona residencial principal’’,’zona residencial popular’’ e 

‘’zona residencial’’ operária, vide figura 03. 

Portanto, reflete no desenho original uma segmentação residencial dada pela 

condição socioeconomica do morador. Conforme expõe Socorro: 

 

Foi um zoneamento por renda. Mas também tinha alguma coisa de 
funcional, pois a zona industrial original de Maringá era a zona 10, e em 
frente à zona 10, tinha a zona operária. Então nada mais natural que os 
operários morem na frente da zona industrial prá não ter a dificuldade de 
transporte. A zona operária que é a zona 3 está muito claro que é uma 
concepção funcional. No caso da zona 2, por exemplo, era a zona que 
ficava imediatamente na frente do centro, a mais bem localizada e de alto 
padrão, entre dois bosques, super nobre, delimitada pelo centro, por um 
bosque e por outro bosque, então uma zona maravilhosa. E as zonas 
populares (zonas 4, 5 e 6), já são por renda mesmo, igual à zona 2. Quem 
quiser pagar mais vai morar na zona 2, mais perto do centro, uma situação 
melhor. Eu não diria que é por isso mas, eu acho que uma pessoa de maior 
poder aquisitivo que viesse comprar um lote na zona 2 se sentiria muito 
confortável sabendo que entre ela e a zona operária existe um bosque e 
entre ela e a zona popular existe outro bosque [...]. A Companhia fez um 
trabalho maravilhoso, mas, ela era uma companhia imobiliária, ela tinha que 
ter lucro (SOCORRO, 2004). 

 

Destarte, ao planejar a ocupação da cidade de Maringá pela Companhia 

Melhoramentos, procurou elitizar determinados espaços no qual possibilitaria sua 

comercialização a preços a muito altos. Assim, o processo de hierarquização do espaço 

urbano foi resultado do mercado imobiliário para ocupação da cidade. 

Por fim, tem-se que a cidade de Maringá, desde sua fundação foi planejada. Por 

outro lado, observa-se-á que o poder público programa políticas para controlar os problemas 

tidos como indesejáveis. 
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2 –  A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL EM MARINGÁ E REGIÃO METROPOLITANA 

 

O processo de segregração urbana, também conhecido como segregação 

socioespacial para muitos autores é um fenômeno resultado das desigualdades  de renda e 

pobreza existentes no país. 

Isso se vislumbra, sobretudo, porque, há uma separação entre as classes sociais nas 

cidades, separação esta que se caracteriza tanto no aspecto geográfico e espacial, como 

também social. Por essa razão, a segregação socioespacial revela as contradições 

econômicas e sociais da sociedade morderna em relação ao aspecto geográfico. 

 A cidade de Maringá percebe-se o fenômeno da segregação socioespacial na 

medida em que os espaços centrais tornam-se sobrecarrregados, vão sendo mais 

valorizados e consequentemente encarece os custos sociais, proporcionando o afastamento 

das populações mais pobres e a ocupação da população mais rica.  

Diante deste cenário, quem sofre é a população mais pobre. Os trabalhadores 

deparam-se com a necessidade de residirem em locais mais afastados, principalmente nos 

contornos da cidade metrópole de Maringá, que por sua vez, não auferem das mesmas 

condições de infraestrutura e prestação de serviço público de qualidade que, em Maringá, 

foi ofertada desde seu plano inicial 

             Os grupos econômicos conjuntamente com Poder público excluíram a baixa renda 

não só dos melhores lugares da cidade como também dos seus próprios limites, afastando-

se municípios vizinhos, a chamada segregação involuntária que existe no contorno de 

Maringá, principalmente com os munícipios contíguos Sarandi e Paiçandu, que caracterizam 

hoje como espaços ‘’populares’’ e ‘’operários’’ (mais distanciados). 

Nesse sentido, através de uma reportagem Clemente (2005, p. 77), o autor evidencia 

a ordem desejada da chamada segregação que é implementada como estratégia do poder 

público através de denúncias: 

 

[...] a Prefeitura não autoriza construções em locais sem infraestrutura 
completa,  o  que  inibe  a  formação  das  favelas.  Ao menor sinal de  um  
aglomerado,  a  população  denuncia  e  a  
Prefeitura age.  A sociedade civil, por sua vez, cobra o tempo todo.  
Semanalmente empresários se reúnem para discutir as carências de   
Maringá, procurando   definir   propostas   para encaminhar  ao  poder  
público  contra  a  violência  (CLEMENTE, I. In REVISTA ÉPOCA, 
04/04/2005, p.77). 
 

Pode-se obversar pela citação acima que a classe empresarial em Maringá é 

bastante atuante, particularmente o ramo imobiliário, que vêm criando iniciativas para o 

crescimento econômico da região, o que se reflete no espaço urbano da cidade. 
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Fica claro que o processo de segregação urbana hoje existe na cidade de Maringá, 

não se iniciou de uma hora para outra, desde o seu plano inicial a cidade tinha seu espaço 

segmentado,  estabelecendo zonas de moradias para  operários,  outra  para  populares e  

uma  zona  privilegiada,  próxima  ao centro comercial, servida com os melhores 

equipamentos urbanos. A segregação socioespacial constatada na cidade de Maringá é 

violadora do mínimo existencial humano no sentido de igualdade de dignidade entre as 

pessoas ambito social (SAMPAIO, 2010). 

Em meados da déca de 1980, Maringá passa por um processo de verticalização 

principalmente nas áreas centrais e na zona 7, tendo a Universidade Estadal de Maringá 

como agente de valorização do espaço. 

A partir de então, no final da década de 1990, a campanha sobre Maringá intenficou-

se, o slogan de ‘’Cidade Verde’’ era utilizado pelos órgãos públicos com o objetivo de atrair 

novos empreendedores e investidores, que divulgavam Maringá como sendo imagem de 

cidade sem problemas socioambientais em seu espaço urbano e como modelo para o 

planejamento empresarial.  

As políticas de valorização da terra de Maringá tiveram por consequência além do 

afastamento das populações mais pobres dos centros cívicos da cidade, isso levou a uma 

parcela da população de classes mais baixas deslocarem-se nos municípios contíguos, 

Sarandi e Paiçandu.  

Evidencia-se através das grandes incorporadoras imobiliárias o apoio do poder 

público em manter os preços dos solos elevados, mesmo em loteamentos na periferia da 

cidade e a especulação imobiliária, que é amplamente explorada pelos meios de 

comunicação, valorizando ainda mais o solo urbano da cidade. 

Assim, o processo segregador espalha-se pelos municípios que compõe o 

aglomerado urbano de Maringá, questionando-se a distribuição de riquezas da região, e 

criando uma relação de dependência das cidades vizinhas para com a cidade de Maringá, 

frente à falta de infraestrutura e serviços urbanos.  

Conclui-se que desde que foi projetada a cidade de Maringá perdeu um pouco das 

suas características originais, mas a essência continua a mesma, como uma cidade 

segregadora. Sabe-se que as classes mais pobres residem em bairros distantes da região 

central da cidade ou expulsam para cidades vizinhas, com mesmo objetivo de manter o 

status de Cidade-Jardim, planejada e verde. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como anunciado no início, na presente pesquisa, pretendeu-se analisar a 

segregação socioespacial no município de Maringá, destacando-se como se desenvolveu e 
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consolidou uma ocupação urbana caracterizada por recorrentes processos de segregação 

socioespacial, implementadas pelas ações conjuntas dos agentes imobiliários e do poder 

público. 

Evidenciou-se, apontar o plano inicial para a cidade de Maringá que se destaca para 

construção de uma cidade que teve seu planejamento estritamente delineado. 

Por outro lado, temos fenômeno que ocorre na região metropolitana de Maringá 

conhecido como segregação socioespacial. Sendo totalmente contrária a nova função social 

da propriedade, estabelecida no Estatuto da Cidade, e violadora do mínimo existencial 

humano no sentido de igualdade de dignidade entre as pessoas. 

Após a discussão da temática, verifica-se que desde a fundação da cidade de 

Maringá perdeu-se um pouco as suas características originais, mas a essência continua a 

mesma, como uma cidade segregadora, que esconde os seus pobres em bairros distantes 

da região central ou os expulsam para as cidades vizinhas. 
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