ANA LÚCIA RODRIGUES

A POBREZA MORA AO LADO:
SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL NA REGIÃO
METROPOLITANA DE MARINGÁ

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM CIÊNCIAS
SOCIAIS - DOUTORADO

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO

São Paulo
2004

ANA LÚCIA RODRIGUES

A POBREZA MORA AO LADO:
SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL NA REGIÃO
METROPOLITANA DE MARINGÁ

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM CIÊNCIAS SOCIAIS DOUTORADO

Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, como exigência
parcial para a obtenção do título de Doutora em
Ciência Sociais sob a orientação da Profa. Doutora
LÚCIA MARIA MACHADO BÓGUS.

São Paulo
2004
2

BANCA EXAMINADORA
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

3

“Sem rumo, vagar sem norte, como andarilho em sua estrada, em que
o futuro é a morte em que o passado é o nada”.
JÚLIO CÉSAR RODRIGUES
À sua memória, meu irmão.
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RESUMO

Esta tese busca responder como o espaço urbano de Maringá se desenvolveu destituído
dos problemas inerentes à maioria das cidades brasileiras como favelas e ocupações
irregulares.
A produção do espaço urbano constituído pela atual Região Metropolitana de
Maringá-PR obedeceu, desde sua gênese, a uma orientação que reproduziu, no território,
processos de desigualdade social pela ação do mercado imobiliário. Foram resgatadas as
ações desse mercado e também as do poder público, ambos responsáveis pela manutenção das
definições do projeto original na atual configuração socioespacial de Maringá e região.
O projeto que norteou o desenvolvimento da cidade foi cumprido integralmente,
inclusive, nos aspectos que definiram uma ocupação residencial diferenciada socialmente. Ao
segmentar as áreas a serem comercializadas, segundo as especificidades sócio-econômicas
dos adquirentes, o agente imobiliário fomentou, ao longo de mais de meio século, uma
ocupação residencial claramente segregada. Contudo, há um conjunto de moradores cujas
rendas sequer alcançaram a possibilidade de ter acesso à moradia em Maringá, e que foram
expulsos para o entorno da cidade pólo, em especial, para Sarandi e Paiçandu.
Um mapeamento da composição sócio-ocupacional da população desta região, através
de metodologia das categorias sócio-ocupacionais (CAT’s), que pressupõe o local de
residência e a inserção dos habitantes no mercado de trabalho como indicadores inequívocos
da estrutura social, possibilitou verificar que há uma hierarquia descendente, das áreas
centrais para as periféricas, na ocupação do espaço regional e de cada município.
A configuração socioespacial da região metropolitana mostrou-se marcada pela
segregação, já presente no projeto inicial da cidade, e, atualmente, aprofundada pelo processo
de reestruturação que vem sofrendo o mundo do trabalho que, ao alargar, por exemplo, as
barreiras entre atividades qualificadas e não-qualificadas, vem cooperando com a manutenção
da ocupação desigual do espaço urbano regional maringaense.
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ABSTRACT

This thesis has the purpose to study how the urban space of Maringá was developed
without the problems inherent to most Brazilian cities such as slums and irregular
occupations.
The production of the urban space constituted by the current Metropolitan Area of
Maringá-PR obeyed, since its beginning, to an orientation that reproduced, in the territory,
processes of social inequality caused by the real estate market. The actions of that market
were counterbalanced, as well as the ones from the government, both responsible for the
maintenance of the original project in the current social and spatial configuration of Maringá
and vicinity.
The project that orientated the city development was accomplished integrally,
including in the aspects that defined a residential occupation socially differentiated. When
segmentalizing the areas to be commercialized, according to the socioeconomic specificities
of the acquirers, the real estate agent fomented, for more than half century, a residential
occupation clearly segregated. However, there is a group of residents whose income did not
reach the possibility to have their own house in Maringá, being forced out to live in cities
nearby, especially Sarandi and Paiçandu.
A mapping of the population socio-occupational composition of this area, through
CAT methodology, which presupposes the residence place and the inhabitants job market as
unequivocal indicators of the social structure, provide conditions to verify that there is a
descending hierarchy, from downtown to the periphery, in the occupation of the regional
space and of each municipal district.
The socio-spatial configuration of the metropolitan area was shown marked by the
segregation, already present in the initial city project, and, in these times deepened by the
restructuring process that is suffering the job market that when enlarging, for instance, the
barriers among qualified and non-qualified activities, it is cooperating with the maintenance
of the unequal occupation of Maringá regional urban space.
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INTRODUÇÃO
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Surgida no final da década de 1940 como resultado do planejamento da Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP) e idealizada para se tornar um pólo regional,
Maringá foi implantada ao longo da estrada de ferro da Rede Ferroviária Federal (RFFSA),
fixando-se, a exemplo de várias outras cidades, nos mesmos espaços onde a ferrovia já havia
construído uma estrutura com caixas de água e postos de reabastecimento de lenha para suas
locomotivas.
Hoje, aos 57 anos, Maringá é classificada como uma cidade de “porte médio”, com
uma configuração urbana ainda fiel ao projeto original. Neste sentido, nossa tese defende que
a mesma organização socioespacial estabelecida na fundação da cidade, não apenas se
manteve, mas se aprofundou desde então, pois, apesar de sempre se ter destinado às classes
populares espaços residenciais mais afastados do centro da cidade, estes eram muito mais
próximos do que hoje, quando as áreas da periferia onde a população de baixa renda consegue
estabelecer sua moradia são distantes de seus locais de trabalho, estudo e lazer.
A implementação do espaço urbano maringaense foi planejada num arrojado projeto
urbanístico que definia a possibilidade de uma ocupação residencial diferenciada segundo as
condições econômicas dos compradores. Essa diferenciação resultou numa segmentação
socioespacial, geradora de um espaço inter e intraurbano segregado, conforme os conceitos
descritos por Ribeiro (2003).
A análise empreendida dos padrões de segregação socioespacial em Maringá deve,
todavia, ser precedida de uma abordagem sobre a conjuntura nacional de cujo procedimento
17

os padrões maringaenses sofrem interferência1. O ponto de partida desse procedimento é o
quadro de crise econômica e social que se configurou a partir dos anos 1970 no Brasil, reflexo
das recentes readequações na produção capitalista que incorporou os modernos avanços
tecnológicos.
Recentes estudos evidenciam a existência de ligações entre mudanças estruturais da
produção e configurações socioespaciais e principalmente duas destas mudanças teriam
atingido a estrutura das metrópoles brasileiras, conforme apresentadas por Lago (2000). A
primeira refere-se à economia nacional voltada à exportação e a segunda destaca a ocorrência,
na atividade econômica do país, de expressiva participação do setor financeiro, dentro do
processo de reestruturação produtiva da economia mundial globalizada. Essa conjuntura
derivou, para o setor econômico, em modificações marcadas por profundas crises, cujos
efeitos resultam, sobretudo, na precarização das relações de trabalho, no rebaixamento dos
salários, ininterrupção do ciclo de aumento da pobreza e aumento das desigualdades de renda
(LAGO, 2000, p. 34).
A desigualdade é um traço histórico e dominante na estruturação da realidade social
brasileira, cujas raízes remontam à nossa história escravista e aos mecanismos de posse da
terra, regulamentados na “Lei de Terras”, de 1850. Num país com índices de pobreza bastante
altos, Maringá se apresenta como a “Dallas brasileira” (LIMA, 1999, p. 128-129),
aparentemente sem grandes desigualdades sociais, evidenciadas principalmente pela
inexistência de favelas e de ocupações irregulares. Pretendemos examinar nesta tese o
tratamento dado a problemas como estes, inerentes à maioria das cidades brasileiras2, e outros
referentes à pobreza, aos moradores de rua e ao déficit habitacional, além de averiguar quais
foram as práticas das políticas públicas que orientaram as ações definidoras do traçado urbano
planejado para a cidade que possibilitaram, no processo de crescimento, que o desenho fosse
mantido como no plano inicial, tanto nos seus aspectos urbanísticos quanto nos
socioeconômicos.
Julgamos que a ação do poder público municipal, aliada à do mercado imobiliário,
desde o início, revestiu-se de um caráter definidor da cidade como um espaço segregado

1

Para esta análise tomamos como dado e, portanto, não desenvolveremos o tema, optando pela utilização de
estudos feitos pelos autores que compõem a Rede Observatório das Metrópoles, que por sua vez, já realizaram
tais estudos à luz da literatura internacional sobre o tema, bem como os debates acerca da importância dos
impactos da globalização sobre o aumento da segregação residencial nas áreas urbanas e nas grandes metrópoles.
2
Ver pesquisas da Rede Observatório das Metrópoles nas referências que são apontadas neste trabalho, bem
como na home page www.observatorio.tk.
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socialmente e, para comprovar essa tese, buscaremos verificar se há uma hierarquia
socioeconômica na ocupação do espaço urbano pela população que se reproduziu a partir do
modelo núcleo-periferia (instrumental teórico utilizado pelo urbanismo e áreas afins) para
explicar a ocupação urbana desta espacialidade.
A ocupação urbana extravasou o âmbito municipal em direção à Região Metropolitana
de Maringá (RMM), atualmente composta pelos municípios de Maringá, Sarandi, Paiçandu,
Marialva, Mandaguari, Mandaguaçu, Iguaraçu, Ângulo e Floresta, onde ocorrem
manifestações deste fenômeno a partir de um arranjo espacial que operacionalizou a
segregação da pobreza para outros municípios e possibilitou ao município sede preservar as
características urbanísticas – privilegiadas – previstas no projeto inicial, que asseguraram à
cidade uma configuração ajardinada e bela (Figura 13).
O domínio do município não comporta as explicações sobre sua ocupação, pois ela
excede o seu limite avançando para o entorno maringaense que formou, com os municípios
contíguos Sarandi e Paiçandu, uma única mancha urbana. Projetou-se uma cidade onde
estavam definidos espaços residenciais “principais” (no centro da cidade e proximidades),
“populares” e “operários” (mais distanciados), que deveriam ser ocupados pelas classes
respectivas.
Pressupomos que a definição inicial destes lugares diferenciados para a moradia foi,
por si só, um indicativo de segregação social que se originou do deslocamento das camadas
populares para as extremidades marginais (bordas) da cidade. Esse antecedente aliado ao
tempo histórico decorrido (que já evidenciou uma ocupação de espaços distintos que abrigam,
claramente, as classes altas, médias e baixas) demonstra processos que excluíram a baixa
renda não só dos melhores lugares da cidade, como também dos seus próprios limites,
afastando-a para os municípios vizinhos, que até hoje são aglomerações urbanas desprovidas
da infra-estrutura básica que, em Maringá, foi oferecida desde o início de sua fundação.
A consecução dos objetivos desta tese demandou superar dificuldades de toda ordem.
A primeira foi superada por vínculo institucional através de nossa inserção na Rede de
Pesquisadores PRONEX/CNPq “Metrópole, Desigualdades Socioespaciais e Governança
Urbana”3, que desenvolveu uma metodologia para representar a desigualdade social do espaço

3

Coordenada por Luiz César de Queiroz Ribeiro, do Instituto de Pesquisa e Pós-graduação em Planejamento
Urbano e Regional (IPPUR) da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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urbano através da construção da hierarquia sócio-ocupacional4, mais especificamente, na
equipe de São Paulo, composta pela PUC-SP/FAU-USP (Bógus, 2000). Assim, foi possível
conhecer o projeto desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais e, a convite de nossa orientadora, Profa. Dra. Lúcia Maria Machado Bógus,
coordenadora da Pesquisa em São Paulo, inserir Maringá nesta rede, possibilitando o acesso à
metodologia do projeto e contribuindo para o grupo com a discussão sobre as cidades médias.
Todavia, apesar da perfeita adequação desse suporte metodológico para mostrar certas
características da estrutura socioespacial de Maringá, restavam outros obstáculos a transpor
relacionados à inexistência, na RMM, de uma base digitalizada dos setores censitários do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para o georeferenciamento dos dados
do censo, à falta de uma estrutura técnica para trabalhar com os programas de
geoprocessamento e de estatística na esfera local, à necessidade de implementar convênios
entre a Universidade Estadual de Maringá (UEM) com instituições que viabilizariam o projeto
(PUC-SP, UFRJ/IPPUR e IPARDES-PR.) cujos trâmites burocráticos demandaram bastante
tempo.
A Prefeitura Municipal de Maringá (PMM) não dispunha, então, de base cartográfica
que pudesse ser disponibilizada para o trabalho e as demais administrações municipais não
tinham, e ainda não têm, seus mapas digitalizados. Dessa forma, foram implementados
convênios que envolveram a coordenação do Programa de Ciências Sociais da PUC-SP e o
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES-PR.), numa
primeira etapa, o que garantiu a concessão da base digitalizada da Região Metropolitana de
Maringá5 e, num segundo momento, do Centro de Ciências Humanas (CCH) da Universidade
Estadual de Maringá (UEM) com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) através do
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) e do Observatório das

4

Para maior aprofundamento dos muitos aspectos referentes aos procedimentos na construção da metodologia
das Categorias sócio-ocupacionais, consultar PRETEICELLE, E. (2000); RIBEIRO, L.C.Q. (vários); LAGO,
L.C. (2000)
5
Digitalizada pelo técnico em geoprocessamento Celso C. Dias Jr, na qual consta a malha dos setores censitários
do IBGE para os municípios de Maringá, Marialva, Sarandi, Paiçandu e Mandaguari.
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Metrópoles, que garantiu o repasse dos dados do IBGE e o aporte técnico6 e metodológico
necessário ao trabalho.
Nossa pesquisa visa, também, compor os objetivos da Rede PRONEX que estendeu as
reflexões para o tema das aglomerações em processo de metropolização7. No âmbito estadual,
esta pesquisa dispõe-se a integrar o Observatório Paraná, coordenado pelo IPARDES, que
realizará o mapeamento e caracterização de todo o Estado. Concomitantemente, buscamos
desenvolver, também, os contatos na região metropolitana maringaense, com as prefeituras
municipais, além da implementação local do Observatório de Políticas Públicas da RMM (em
processo de formação), vinculado ao CCH-UEM, composto por docentes e discentes dos
departamentos de Fundamentos da Educação, Ciências Sociais8, Arquitetura, Geografia,
Economia e Estatística; pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação da PMM
(SEDUH – PMM) e pelo IBGE local.
O instrumental metodológico e conceitual utilizado pressupõe que a sociedade
capitalista constrói e reproduz a desigualdade no próprio processo de produção da vida. As
“categorias sócio-ocupacionais” compõem o procedimento metodológico utilizado, que
resultará na representação dos arranjos socioespaciais, que, pressupomos, apresentarão uma
divisão hierarquizada do espaço urbano. Esta representação permite uma abordagem da
hierarquia social constituída pelos agrupamentos convivendo no espaço metropolitano em
condições de desigualdade. A apresentação em mapas temáticos desta configuração
identificará a divisão social do espaço, todavia, deve ser compreendida como resultante de
diversos processos: da hierarquização (própria desta organização social), da segregação,
cooperação e fragmentação, que buscaremos discutir. Isto é, os mapas a serem apresentados
serão representações que nos auxiliarão a compreender a distribuição dos tipos de arranjos das
categorias sócio-ocupacionais no espaço da cidade.

6

O trabalho é realizado no âmbito do Observatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal, (IPPUR/UFRJ) e
da Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional (FASE), cuja equipe de operacionalização
constitui o METRODATA. Especialmente colaborador com nossa pesquisa, o estatístico Peterson Leal, que
construiu a base cartográfica final com as Áreas de Ponderação do IBGE – 2000 (AED’s), através da agregação
dos setores censitários.
7
Maringá, Goiânia e Natal junto às demais metrópoles que compõem atualmente a Rede, Rio de Janeiro, São
Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Curitiba, Belém e Salvador.
8
Departamento onde estão lotados docentes, integrantes desta Rede, que já têm em andamento pesquisas, sobre a
RMM, relacionadas aos temas e metodologia da Rede PRONEX. Além desta tese de doutoramento já está
finalizado um pós-doutorado que abrange a questão da governança urbana, coordenado pela pesquisadora Celene
Tonella (2002).
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A metodologia das categorias sócio-ocupacionais (RIBEIRO, 1996) busca averiguar
através do georeferenciamento de dados do Censo Demográfico (IBGE, 1991) se ocorrem, no
espaço urbano metropolitano de Maringá, processos de segregação social, pois o que pode ser
visto a olho nu é uma realidade socioespacial segmentada, com a periferização da pobreza em
Paiçandu e Sarandi, municípios que assimilam os moradores cujas rendas são insuficientes
para custear sua residência em Maringá.
Através da distribuição espacial das vinte e cinco categorias (definidas com base no
criterioso trabalho da coordenação da referida rede de pesquisadores) que foram agrupadas a
partir dos dados do IBGE, referentes às atividades de trabalho exercidas pela população
residente ocupada em 1991, será possível verificar como e onde residem os moradores no
espaço metropolitano.
Utilizaremos as AED’S, definidas pelo IBGE, como recorte espacial ou base territorial
da pesquisa. Cada uma destas unidades espaciais será identificada por uma composição sócioocupacional da população residente nelas, segundo um sistema de hierarquia social. Para
tanto, utilizaremos um conjunto de métodos estatísticos adaptados à análise da organização do
espaço geográfico: Análise em Componentes Principais (ACP), Análise Fatorial de
Correspondência (AFC), Classificação Ascendente Hierárquica (CAH) e os softwares “AtlasGis” e “Mapinfo”, para o geoprocessamento das unidades espaciais.
A análise das desigualdades sociais no espaço metropolitano trata-se do cruzamento de
um conjunto de indicadores (relativos às condições de vida da população e à distribuição de
equipamentos e serviços) com o mapa digitalizado por AED. A análise permitirá identificar
em profundidade o quadro de desigualdades na RMM, na observação das distinções de
equipamentos entre as áreas urbanas.
As atividades a serem desenvolvidas estão organizadas num dos eixos temáticos sobre
os quais se estrutura a rede de pesquisadores que já identificamos anteriormente: a análise das
desigualdades sociais no espaço metropolitano, os dois outros eixos referem-se à estrutura
econômica e à política local.
Será feita uma análise da estrutura socioespacial metropolitana, do período de 1991, a
partir da utilização de uma tipologia sócio-ocupacional (Anexo 03) e da definição de unidades
socioespaciais correspondentes, neste caso, as AED’s. Para este estudo, as referências são os
trabalhos desenvolvidos por Ribeiro & Lago (1996) e demais pesquisadores que compõem
este grupo. As categorias sócio-ocupacionais permitem classificar a distribuição da população
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economicamente ativa quanto à sua inserção no mercado de trabalho e na estrutura social da
cidade, permitindo a hierarquização dos espaços intrametropolitanos, segundo a sua
composição social e condições de vida, para a qual o modelo centro-periferia nos servirá de
suporte.
Na maioria das cidades, o mercado imobiliário formal e a legislação sobre o solo
urbano impossibilitam que vastos segmentos da população urbana tenham acesso à moradia, o
que leva aqueles que buscam a casa própria a ocupações irregulares, invasões ou, ainda,
mercados informais. Em Maringá, essas práticas não foram adotadas. Os que não têm casa
própria utilizam como única possibilidade de satisfação desta necessidade o aluguel, o que os
leva a freqüentes mudanças de residência.
No território municipal, o poder público e os agentes incorporadores privados
conseguiram, na maioria das vezes, manter a formalidade das transações imobiliárias. Isso
levou uma parcela significativa das classes de baixo poder aquisitivo a deslocar-se em busca
das condições possíveis para a aquisição de casa própria encontradas no entorno da cidade,
especialmente nos municípios contíguos, Sarandi e Paiçandu. Durante a fundação e
desenvolvimento de Maringá, esses municípios foram os espaços acessíveis à moradia de tais
segmentos, onde a legislação urbanística não era rigorosa (e ainda não é), os terrenos eram
mais baratos e de menores dimensões, pois em Maringá o terreno mínimo tem 300 m2 e os
preços de mercado bastante altos. Contudo, localizados em loteamentos precários, nas cidades
vizinhas, destituídos de qualquer infra-estrutura básica, cujos espaços se tornaram
historicamente ônus do poder público, pois os empreendedores foram autorizados a
comercializar as áreas sem nenhuma estrutura e os futuros moradores passaram a demandar
das prefeituras a instalação dos serviços urbanos necessários.
O Executivo e o Legislativo municipais governam a partir de planejamento global e de
longo prazo. Inicialmente, através do “Código de Posturas” que implementou as ações
planejadas, juntamente com o plano original da empresa fundadora para o crescimento urbano
e, na seqüência, todo o processo de desenvolvimento maringaense passou a ser dirigido pelas
disposições definidas em planos diretores para a cidade que têm sido postos em prática desde
1968.
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Nos limitaremos à descrição do desenho socioespacial de 19919 e de alguns processos
socioeconômicos que, na última década, foram determinantes das atuais configurações do
espaço urbano regional, buscando relações entre as duas fontes de informação.
Buscaremos, todavia, verificar se, nos anos oitenta, o padrão de segregação
socioespacial, presente no plano original, pode ser visível no mapeamento dos dados de 1991.
Esse mapeamento se juntará a outras referências relativas a 2000, o que tornará possível
alguma forma de comparação, acerca das mudanças (especificamente as econômicas,
relacionadas à renda) ao longo da década que ou consolidaram, em 2000, a configuração
socioespacial de 1991, ou determinaram algum tipo de diferenciação na produção do espaço
urbano.
Utilizaremos como fontes para este trabalho os dados do Censo Demográfico do IBGE
para o ano de 1991 (desagregados para as AED’s); entrevistas realizadas com ex-prefeitos;
banco de dados organizados pelo IPARDES, como Mapas Temáticos e Tipologia dos
Municípios do Paraná; dados do IDH-M do PNUD/ONU; SNIU-Sistema Nacional de
Indicadores Urbanos; artigos de jornais locais e revistas científicas e de divulgação nacional e
regional; legislação (Planos Diretores de Desenvolvimento de Maringá, leis do Arquivo
Municipal do Legislativo de Maringá e Estatuto da Cidade); arquivo do “Projeto Memória” Divisão de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura/PMM; base de dados e
mapas da SEDUH-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação/PMM;
dados da Secretaria de Ação Social/PMM, além do acervo técnico e teórico-bibliográfico
produzido pela Rede Observatório das Metrópoles (METRODATA).
No primeiro capítulo, buscaremos situar, na história da formação da cidade, o
estabelecimento das bases da diferenciação social, reproduzida na ocupação do espaço
urbano, através da prévia segmentação dos espaços a serem comercializados e da significância
das políticas urbanas públicas e do mercado imobiliário no processo da configuração espacial
que se constituiu.
Num segundo momento, discutiremos como Maringá se apresenta atualmente
classificada como cidade de porte médio e constituída enquanto sede de uma região
metropolitana que polariza uma extensa área. Buscaremos verificar de que forma suas
relações mais expressivas e cotidianas se dão com Sarandi e Paiçandu, municípios que

9

Os dados do IBGE para o ano de 2000, conforme as categoriais sócio-ocupacionais, ainda não estavam
disponíveis na ocasião da finalização deste trabalho.
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formaram com ela uma mancha contínua, mas também com alguns outros municípios num
eixo em torno de 40 quilômetros, que representam uma extensão do processo de sua própria
urbanização, pois a expansão urbanística maringaense constituiu-se no extravasamento da
pobreza para o seu entorno que só assim pode ser compreendida. Uma comparação dos perfis
dos municípios que compõem esta região possibilitará a confirmação dessa premissa.
Também serão discutidos os conceitos desigualdade, pobreza e segregação que norteiam
elaboração teórica desta tese.
No terceiro capítulo, apresentaremos as características da região metropolitana através
dos índices de diversas variáveis demográficas, domiciliares e econômicas, que possibilitarão
uma comparação entre 1991 e 2000, posto que a maioria dos dados mostrados se referem a
esses dois períodos. Nesta elaboração, pretende-se mostrar que as distinções na composição
socioeconômica da região definiram também os arranjos espaciais urbanos que distinguem
cada municipalidade, especialmente em relação a Maringá.
Por fim, buscar-se-á analisar a configuração do quadro de desigualdades
socioespaciais na RMM em 1991, através da inserção no mercado de trabalho, do perfil social
e das condições urbanas de vida da população desta região metropolitana. A análise consistirá
na busca das dinâmicas sócio-demográficas e de produção do espaço construído, associandoas à estrutura socioespacial. Pretende-se avaliar em que medida as especificidades dos
processos locais destacam-se na configuração da cidade e região, considerando que o desenho
socioespacial que Maringá mantém tão intimamente relacionado ao seu projeto inicial guarda
características bastante distintas da maioria dos espaços urbanos da RMM.
A reflexão realizada no conjunto dos capítulos permitirá a percepção das dinâmicas
políticas, sociais e econômicas que atuaram na formação do espaço urbano de Maringá, tema
central de nossa tese.
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CAPÍTULO 1
A FORMAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE MARINGÁ: A AÇÃO DOS
AGENTES IMOBILIÁRIOS E DO PODER PÚBLICO

Aqui jaz um século
que se chamou moderno
e olhando presunçoso
o passado e o futuro
julgou-se eterno;
século que de si
fez tanto alarde
e, no entanto,
já vai tarde.
Affonso Romano de Sant’Ana

1.1. Ideário do projeto inicial
A produção do espaço urbano constituído pela atual Região Metropolitana de Maringá
(PR) obedeceu, desde sua gênese, a uma orientação que reproduziu, no território, processos de
desigualdade social pela ação do mercado imobiliário. Ao segmentar as áreas a serem
comercializadas, segundo as especificidades socioeconômicas dos adquirentes, esse mercado
fomentou, ao longo de mais de meio século, uma ocupação residencial também segmentada.
Abaixo observamos dois mapas esquemáticos (Figura 1 e Figura 2 ) que descrevem,
respectivamente, a previsão de loteamentos populares ao norte da cidade (Vilas Morangueira,
Santa Isabel, Progresso, Jardim Alvorada, etc.) em 1960, e, em 1967, uma identificação destas
áreas segundo o padrão econômico da ocupação que se efetivou. A avaliação no segundo
momento, transcorridas duas décadas de fundação da cidade, explicita a efetiva execução do
que fôra previsto: as áreas do centro e adjacências, descritas como ocupação de “alto padrão”
e, as localizadas além dos dois bosques centrais, a zona 3 (Vila Operária) e as zonas 4 e 5
ocupadas por “baixo” e “médio padrão” conforme se observa na descrição realizada.
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Figura 1: Planta Esquemática de Maringá com Loteamentos Populares - 1960
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Figura 2: Planta Esquemática de Maringá - Segundo o Padrão Econômico - 1967

Quando se fala da cidade sede desta região, Maringá, a primeira característica que a
identifica relaciona-se ao planejamento. O ideário urbanístico que serviu de paradigma ao
planejamento das cidades na primeira década do século XX contém os elementos que
inspiraram o engenheiro Jorge Macedo Vieira (1894-1978) na elaboração do projeto urbano
de Maringá. Para isso, faz-se necessário tratar alguns aspectos do modelo da cidade-jardim, à
medida que Maringá é freqüentemente associada a este padrão, a despeito da espacialização
funcional do projeto, mais afeita às orientações modernistas da Carta de Atenas10.

10

Documento elaborado no IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), Atenas, 1933 em que
foram estabelecidos as funções e os objetivos do urbanismo (cumprindo o estabelecimento de uma visão
essencialmente funcionalista), sob influência do famoso urbanista Le Corbusier:
“...as três funções fundamentais: 1º habitar; 2° trabalhar; 3° recrear-se. (...) E objetivos: a) a ocupação do solo; b)
a organização da circulação; c) a legislação” (Carta de Atenas, 1933).
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A “Cidade Jardim” consiste num modelo urbanístico concebido por Ebenezer Howard,
em 1902, publicado na obra intitulada Garden Cities of Tomorrow, sobre a qual Benévolo
afirma que:
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 autosuficiente, 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 na 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, destaque nosso).

Jorge Macedo Vieira era engenheiro civil formado pela Escola Politécnica de São
Paulo (1917). Seu primeiro trabalho na área, ainda estudante, foi um estágio na Cia. City11,
onde permaneceu até 1920, recebendo forte influência do urbanista inglês Barry Parker12 e,
conseqüentemente, do ideário da cidade-jardim. As influências recebidas por Vieira se
referem, principalmente, às idéias e soluções formais do modelo da garden city que Parker e
Unwin implementaram nos loteamentos da Cia. City em São Paulo. Foi essa influência um
dos elementos presentes no projeto urbanístico de Maringá.
Recente estudo sobre a cidade mostra que essa concepção, como fôra formulada por
Howard “[...] não perpassa o desenho urbano de Maringá” (REGO, 2001, p. 1577). O projeto
de Maringá se guiou pela releitura urbanística do modelo de cidade-jardim, feita por Unwin
e aplicada por Parker, como já dissemos, nos projetos da Cia. City em São Paulo.
Todavia, o mesmo autor considera que algumas peculiaridades da cidade-jardim estão
presentes no plano urbanístico que foi elaborado e executado para Maringá. São elas:

11

A empresa City of San Paulo Improvements and Freehold Land Company Limited que, em 1912, possuía 37%
do perímetro urbano de São Paulo.
12
Barry Parker e seu sócio, Raymond Unwin concretizaram as idéias de Howard projetando as cidades-jardim de
Letchworth (1904-1906) e Hampstead (1905), localizadas na Inglaterra.
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A consideração das preexistências como base para o projeto, o traçado
irregular consoante com as características naturais do terreno, a presença
maciça do verde como elemento de composição do espaço urbano, o caráter
artístico da malha urbana, em especial do efeito do traçado regular da área
central, a forma das praças, a composição pitoresca de edifícios e espaços
públicos ‘fechados’, a estrutura de bairros e centros, as vias e sua
caracterização, a valorização da individualidade urbana a partir das
particularidades de cada contexto (REGO, 2001, p. 1577).

Inclusive, no domínio do conhecimento técnico, concebe-se a orientação do projeto de
Maringá pelo modelo da “cidade jardim”. No Plano Diretor aprovado em 1991, ainda em
vigor, lê-se acerca do desenho urbano maringaense:
...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).

Também no domínio político, a concepção de Maringá está associada à “Cidade
Jardim”. Para Adriano Valente13, ex-prefeito de Maringá (01/02/69 a 31/01/73), ser uma
cidade-jardim significa estar vinculada ao natural, numa simbiose cidade e natureza,
necessariamente dotada de reservas naturais de floresta na cidade e não no seu entorno
(“pulmões”). Afirma, também, ainda nessa linha, que, no Brasil, várias cidades surgiram
dessa inspiração, dentre as quais, Goiânia. O ex-prefeito considera Maringá sui generis em
relação a tantas outras, cuja fundação seguia o padrão tradicional quadrado. Lembrou, ainda,
que Jorge Macedo Vieira, o idealizador da cidade, nunca esteve em Maringá e destacou que
uma das importantes inovações do projeto da cidade foi prever a existência de um grande
número de logradouros públicos como parques, praças, jardins (VALENTE, 2001).

13

Em entrevista que nos concedeu, em janeiro de 2001, o ex-prefeito falou sobre as ações de política urbana
implementadas na sua gestão.
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O urbanista Socorro14 destaca como característica do plano original, uma mescla de
traçado que combina o tradicional desenho xadrez no centro da cidade (zona 1) com as
circunscrições da cidade jardim da zona residencial principal (zona 2), popular (zonas 4 e 5 e
8) e operária (zona 3) definidas pelos elementos topográficos dos terrenos. Para ele, o modelo
da cidade-jardim é predominante também nas áreas oriundas do processo de abertura dos
novos loteamentos, principalmente a partir de 1977, quando foram dadas as diretrizes viárias
para a cidade, num prolongamento das vias já definidas no projeto original. Aponta que um
dos atributos do plano urbanístico maringaense destoante desse modelo, de cidade-jardim,
refere-se a uma prática muito própria da realidade brasileira que é a necessidade que as
pessoas têm de definir a sua propriedade cercando-a com muros15. Ele considera que a
preferência dos brasileiros pelas cercas e seus congêneres pode estar associada à colonização
portuguesa, cuja herança é o gosto pelas muralhas e fortalezas medievais.
Lembremos que os cercamentos estão associados à própria gênese da propriedade
privada que se configurava enquanto tal a partir de limites dados pelo detentor da posse. Ou
seja, a mesma forma de propriedade que caracteriza a sociedade capitalista e que, portanto,
adota cercas e muros como prática legítima e reconhecida de limitar uma determinada área
particular.
Foi a partir do início do século XX que as cidades passaram a ser objeto de estudos e
intervenções. O desenvolvimento “espontâneo” que outrora caracterizara o crescimento
urbano no mundo todo passou a ser substituído, a partir de então, por propostas de
desenvolvimento planejado.
Naquele período, expressões como urbanismo e ciência da cidade passaram a ser
utilizadas na França, Inglaterra e Estados Unidos. Na América Latina, as primeiras
experiências de urbanização planejada ocorreram, nos anos 20 e 30, em Buenos Aires, Rio de
Janeiro, Havana e Caracas. São Paulo também foi alvo de remodelações urbanas como as que
já ocorriam no Rio de Janeiro, estas, motivadas principalmente pela influência dos
engenheiros formados em escolas cujos pressupostos pedagógicos eram norteados pela
concepção positivista que buscavam intervenções e controle social sobre a realidade

14

José Vicente Socorro é arquiteto urbanista, intimamente ligado ao processo de planejamento de Maringá, pois
compõe, desde 1968, todas as equipes técnicas que têm formulado e reformulado os planos diretores da cidade
de Maringá e outros de várias cidades da região. Entrevista a mim concedida em 26/01/2004.
15
Nas garden cities há completa ausência de qualquer cercamento entre as casas. Os espaços que as separam
seriam jardins comuns.
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(RIBEIRO, 1996, p. 16). Isto é, numa influência positivista, cujos pressupostos supunham a
possibilidade de intervenção completa sobre o real a partir do conhecimento científico dele,
tendo como lema principal “Conhecer para prever”, como exemplificaremos adiante.
Procurava-se, aqui no Brasil, construir o projeto de modernidade16, que atribuía papel
preponderante do conhecimento na organização da realidade. A ciência da cidade, através da
qual se pode tratar o meio urbano com conhecimento positivo/científico (o urbanismo),
incorporou-se a esse projeto:
No Rio de Janeiro e em São Paulo surge uma militância intelectual de
engenheiros com o objetivo de divulgar a nova ciência e a sua importância
para os destinos do país. Promovem palestras em rádio, em entidades
profissionais e civis, além de publicarem freqüentes artigos nos jornais de
grande circulação... (RIBEIRO, 1996, p. 16).

Porém, como afirma Ribeiro (1996, p. 19), “a modernização da infra-estrutura material
da vida social e econômica não foi completada a ponto de gerar uma nova sensibilidade,
capaz de ensejar ‘mentalidades’ modernas”, pois inspirávamo-nos num conjunto de
concepções intelectuais, não oriundo da realidade brasileira, mas, da européia, resultado da
formação intelectual dos filhos da elite do Brasil, que se dirigiam à Europa para realizar seus
estudos.
Uma das formas de modernização do país foi, segundo Maricato (2001), urbanizar a
sociedade brasileira. Entrementes, num processo que “recria o atraso através de novas formas,
como contraponto à dinâmica de modernização”, porquanto, para essa autora, a tragédia na
qual se transformou a urbanização no Brasil resulta da formulação das “idéias fora do
lugar”17, o que poderá ser superado, nos dias atuais, com conhecimento empírico, específico,
da realidade brasileira e o respaldo das formulações científicas que a epistemologia social já
conseguiu elaborar (MARICATO, 2001, p. 15).
É preciso considerar que houve um intenso processo de urbanização do Brasil, que, em
1940, possuía uma população urbana correspondente a 26,3% (18,8 milhões) do total e, em
2000, alcançou o patamar de 81,2% do total da população residindo em área urbana. Isto é, no
período de sessenta anos, os assentamentos urbanos passaram a abrigar mais de 125 milhões

16

Que tem como uma de suas características principais “...colocar-se como universal, fundado nas propriedades
gerais, cientificamente construídas, relativas ao Homem e à Sociedade” (RIBEIRO, 1996, p. 18).
17
Destacamos que essa noção tem um longo histórico na literatura sociológica brasileira, sendo constantemente
retomada, dada sua significativa representatividade para tratar das idéias no Brasil “...fora de centro, em relação
ao seu uso europeu”, segundo Schwarz (1992, p. 24), afirmando ainda que ao, “... longo de sua reprodução
social, incansavelmente o Brasil põe e repõe idéias européias, sempre em sentido impróprio...”
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de pessoas (MARICATO, 2001, p. 16), fato que não o torna aceitável, mas justifica o caos
urbano.
Em Maringá, repete-se o mesmo padrão de urbanização “excludente e desigual que se
desenvolveu no país, especialmente a partir da década de 1950” (LAGO, 2000, p. 39), sem,
entretanto, reproduzir algumas expressões que esse padrão gerou na maioria das cidades
brasileiras, como, por exemplo, a favela. Como veremos, apesar de ter constituído a paisagem
maringaense, a favela foi subtraída da cidade, compondo um processo de segregação
residencial balizada por uma hierarquização social, que determinou um espaço de moradia aos
pobres, não circunscrito aos espaços onde as favelas se localizavam, próximos às áreas
centrais.
Em recente estudo (LEME, 1999), são definidos três períodos no processo de
urbanização brasileiro: o primeiro, de 1895 a 1930; o segundo, de 1930 a 1950; e o terceiro,
de 1950 até 1964. Verifica-se que neste último período,
...foram se configurando duas linhas de urbanismo: uma que se iniciou nos
trabalhos de melhoramentos que, em seguida, se ampliaram para o conjunto
da área urbana, para a aglomeração e receberam como denominação, já na
década de 70, de planos diretores de desenvolvimento integrado (LEME,
1999, p. 21).

O processo de planejamento e implantação da cidade de Maringá18 ocorre no segundo
período, de 1930 a 1950. A autora se refere a este momento como aquele no qual se buscava o
estabelecimento de propostas cujas características almejavam abarcar o conjunto da área
urbana a partir de instrumentos de planejamento. Sobre os projetos então elaborados, afirma:
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, grifos nossos).

Ou seja, Maringá foi edificada sob a égide do planejamento, observado quando –
numa presumível influência positivista – os engenheiros urbanistas foram às pranchetas,
idealizaram um determinado espaço concreto (encomendado por uma empresa imobiliária),
composto por uma estrutura urbana ordenada em funções residenciais, comerciais,
industriais, etc. (previstas no projeto), que seria implantada e mantida por um processo de

18

A criação do projeto data de 1945, a fundação do município, de 1947, e a emancipação política, de 1951.
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controle (os planos diretores formulados a partir de 1967) que tem caracterizado as sucessivas
administrações do município na resolução dos “problemas urbanos”19.
Pode-se vislumbrar aqui20 (assim como em qualquer processo que conceba
possibilidades de controle social) a influência do positivismo de Augusto Comte (cujo lema
compôs inclusive a bandeira do Brasil: “O amor por princípio, a ordem por base, o progresso
por fim”), que floresceu no Brasil, especialmente dentro das Escolas militares de Engenharia
no Recife, Rio de Janeiro e outras, nas primeiras décadas do século XX. Não podemos
esquecer que os fundamentos positivistas prevêem que através do conhecimento científico é
que se estabeleceria a resolução de todos os problemas da sociedade, a partir de processos de
previsão. Neste período (a partir de 1950), ocorreu também uma entrada significativa do
urbanismo na universidade.
Na década entre 1970 e 1980, quando há um significativo incremento demográfico em
Maringá e região, dado pelo êxodo rural e pelas políticas implementadas antes e após a geada
de 1975, o padrão de urbanização das metrópoles brasileiras, empreendido desde os anos 50,
foi qualificado, pela literatura crítica da questão urbana, com a noção de “padrão periférico”,
dado pela idéia de dualização, pois se pode considerar que:
Em um pólo, a segregação da população pobre nas precárias periferias,
possibilitando-lhe amplo acesso à moradia através da produção extensiva de
loteamentos populares e, no outro, a expansão nas áreas centrais da forma
empresarial de produção residencial que se consolidou nos anos 70 com o
advento do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). A noção de padrão
periférico de urbanização passou a ser utilizada, a partir da década de 70
para explicar a particularidade da metropolização brasileira, resultante da
combinação entre a modernização da economia, com o conseqüente aumento
da produtividade, e as formas extremas de exploração da classe trabalhadora.
Nesse modelo de crescimento, estabeleceu-se, via intervenção do Estado, um
crescimento urbano segregador e excludente... (LAGO, 2000, p. 36)

Maringá, implantada como cidade planejada, traz em sua concepção os pressupostos
de ordem e controle. O projeto implementado prosperou e resultou numa cidade que, em meio
século, obedeceu, em linhas gerais, ao traçado inicialmente almejado e ao plano de ocupação,
que previa para 50 anos uma população em torno de 200.000 habitantes, possuindo, em 2000,
quase 289 mil. Pode-se inferir que essa planejada ocupação não se confirmou totalmente,

19

Que passaram a ser identificados enquanto tal “nos começos do século XX”, conforme nos recorda Topalov
(1996, p. 23).
20
Inclusive pelos nomes de famosos positivistas brasileiros atribuídos a várias ruas e avenidas do projeto
original: Luiz Teixeira Mendes, Benjamim Constant, Nilo Cairo, Demétrio Ribeiro, Euclides da Cunha.
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devido ao processo de adensamento demográfico decorrente do êxodo rural, na década de
1970, que não se podia prever inicialmente. Com isto, neste período, configurou-se o
fenômeno da periferização da pobreza, acima destacado por Lago. Em Maringá, essa
ocupação periférica já ocorria desde o início da expansão da área urbana, oriunda do projeto
residencial (segmentador) que se concebeu, como observaremos adiante.
A significativa influência do planejamento e dos mecanismos de controle pode
também ser observada em alguns discursos que destacamos abaixo, proferidos em vários
momentos da história de Maringá. Santos (1975, p. 128) que organizou uma obra sobre a
história da companhia fundadora, destaca a importância do conhecimento técnico na
implantação do plano da cidade, ao afirmar que o “...sistema de colonização adotado com
tanto êxito pela Companhia teve como base o cuidadoso levantamento topográfico da região,
que desceu a pormenores e assim pôde dirimir qualquer dúvida na locação dos lotes rurais e
das datas urbanas”. Prossegue ainda dizendo que o suporte técnico sempre esteve presente na
empresa, principalmente através da equipe do engenheiro topógrafo Wladimir Babkov, “que
acompanhou desde o início os trabalhos e chefiou por longos anos as equipes técnicas da
companhia”.
A inglesa Parana Plantation Company implantou a abertura do “Norte Velho” do
Paraná com abertura e implantação daquela região imediatamente limitada com o Estado de
São Paulo, cujo pólo é Londrina. A importância do planejamento das ações desta empresa é
abordada com riqueza de detalhes nas afirmações abaixo, mostrando que esta companhia
sempre contou com estratégias sustentadas,
[no] caráter planificado de todas as operações, desde a publicidade
sistemática até a rigorosa delimitação das formas de assentamento nas áreas
agrícolas e urbanas. A empresa teria traçado minuciosamente a distribuição
das pequenas, médias e grandes propriedades, bem como estabelecido, desde
o início, uma hierarquia funcional urbana. Além disso, delimitou a rede
viária de maneira a garantir o escoamento das safras e a interação entre as
zonas rurais e as cidades (GONÇALVES, 1999, p. 112).

Em 1939, no contexto da Segunda Guerra Mundial, esta empresa foi adquirida por um
grupo nacional e, em 1944, passou para o controle acionário definitivo de brasileiros, sendo
então denominada Companhia de Terras Norte do Paraná. Em 1951, foi definitivamente
chamada Companhia Melhoramentos Norte do Paraná21. Alfredo Nyffeller, um dos diretores

21

A mudança do nome foi uma iniciativa do diretor Hermann Moraes Barros.
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que por mais tempo permaneceu à frente da empresa, assim destacava o papel do minucioso
planejamento da cidade:
A cidade foi fundada em 10 de maio de 1947. Depois de cuidadoso
planejamento, feito em função do futuro traçado da estrada de ferro,
iniciamos a derrubada da mata no local onde hoje se ergue a estação
rodoviária, ao mesmo tempo em que um grupo preparava o lugar onde
construiríamos o Hotel Maringá, que até hoje nos serve tão bem. O Dr.
Cássio Vidigal fazia muito empenho em que essa construção fosse de
primeira categoria, pois – argumentava ele – precisamos hospedar bem para
atrair bons compradores de terras. E assim foi... (IN: SANTOS [org.], 1975,
p. 143).

Da mesma forma, a influência desse dirigente da empresa transparece na fala do exprefeito João Paulino Vieira Filho (1960-1964 e 1977-1982)22 quando afirma que, Nyeffeler,
“...como gerente da Melhoramentos, foi o mesmo que um prefeito. Ele exigiu o cumprimento
do projeto original, manteve a zona 2, a zona 5, a zona 4, a sua área industrial, quer dizer, não
vendia se não fosse cumprido o que a companhia queria”.
Isto é, o ideário do projeto que inspirou os fundadores de Maringá trazia em si o
entendimento de que a realidade podia ser planejada e mantida através de mecanismos
contidos em planejamento, seja de iniciativa dos agentes imobiliários, do poder público, ou
neste caso, dos dois agentes. Pois, aliado a todos estes fatores, há ainda, na década entre 1930
e 1940, conforme argumenta Gonçalves (1999, p. 113), o ambiente do pós-guerra,
desencadeador de crises internacionais que remeteram os governos à implementação de
diversos projetos de intervenção planejadora do crescimento pelo Estado (keynesianismo)23,
levando esta companhia a um empreendimento privado e planejado que lhe rendeu lucros
inigualáveis, que têm como causa principalmente “...o bom trânsito da CTNP entre burocratas
e governantes , o que assegurou custos baixíssimos na hora de comprar terras” (apud
KATZMAN, 1977, p. 709-724).
Quando o projeto ofertava os terrenos aos inúmeros compradores que os adquiriam,
junto comercializava-se, também, a cidade que se pretendia construir – uma cidade
planejada24. Por fim, planejada numa fase do urbanismo que associa a divisão do trabalho e a
acumulação capitalista, que caracterizam as cidades modernas, à propriedade do solo urbano

22

Em entrevista a Edson Marassi, in Jornal do Povo (Maringá: 1995, p. 11).
Para aprofundar, ler IANNI, Octavio. Estado e planejamento econômico no Brasil (1930-1970).
24
Com todas as simbologias que intensa publicidade já ligara a esta região, chamada com expressões como
“Nova Canaã”, “Eldorado”, “Terra onde se anda sobre o dinheiro”, “Terra da promissão” e, mais recentemente,
se busca identificar Maringá como a “Dallas Brasileira”.
23
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que se tornou, ela mesma, um mecanismo de reprodução do capital, no qual as cidades
passam, como destaca Arantes (2000, p. 26), “a ser geridas e consumidas como mercadorias”.
Maringá é fundada como parte de um lucrativo empreendimento imobiliário e, neste
sentido, em consonância com os princípios acima descritos, constituiu-se até os dias atuais,
quando se busca a manutenção dos mecanismos que garantam que a posse do solo urbano se
mantenha como investimento lucrativo, em clara oposição à nova função social da
propriedade do solo urbano recentemente estabelecida pelo “Estatuto da Cidade”25.

1.2. A história da implantação da cidade planejada
1.2.1. O “Maringá Velho”
Figura 3: Vista aérea dos dois núcleos iniciais de Maringá - 1942

Fonte: Home page da Prefeitura Municipal de Maringá

Maringá resultou de um projeto de cidade que, em 50 anos, deveria alcançar, como
dissemos, 200.000 habitantes. Foi colonizada como um grande empreendimento econômico,
prolongamento da expansão cafeeira do Estado de São Paulo. A chamada frente pioneira da
cafeicultura alcançou as divisas do Estado do Paraná (Região Norte), através da

25

No Estatuto da Cidade (Lei no. 10.237 de 10/07/2001) foram aprovados instrumentos de gestão urbana que
garantam a função social da propriedade e, em Maringá, há muita resistência à implantação destas mudanças –
propostas e encaminhadas, atualmente, através do “Congresso da Cidade” e da revisão do Plano Diretor, pois, a
posse da terra urbana sempre representou investimento financeiro com garantia de alta lucratividade.
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comercialização de pequenos lotes (com área que variava entre menos de 3 alqueires paulistas
a, no máximo, 10 alqueires26), sendo raros os casos de venda de grandes propriedades. Com
uma rapidez sem precedentes, juntamente com Londrina, tornou-se em poucos anos um dos
principais produtores agrícolas do país e, ao mesmo tempo, um dos municípios com maior
grau de urbanização e incremento demográfico do Estado.
A atividade cafeeira27 foi, para o Brasil, um dos mais expressivos traços definidores de
sua economia, especialmente quando o café encontrou a terra roxa, configurando uma
experiência geradora de uma alta produtividade. Por isso a “...disponibilidade financeira que
passou a favorecer os fazendeiros foi de tal ordem [...] que estes logo se transformaram na
grande força econômica e política da Nação” (SANTOS, 1975, p. 18).
Assim surgiram as grandes lavouras cafeeiras em São Paulo e, com elas, os poderosos
“barões do café”, cujos fartos resultados financeiros eram reinvestidos em diversos setores
como construção de estradas de ferro, companhias de gás e empresas de eletricidade.
Investidores estrangeiros eram freqüentemente agregados a tais iniciativas com amplas
garantias de retorno seguro e rentável, mesmo quando surgiram os problemas de
superprodução e queda de preços.
Enquanto nos demais estados do Brasil havia restrições quanto à produção e ampliação
das lavouras de café28, inclusive com a incineração do excedente e eliminação de lavouras, no
contexto da quebra da bolsa de New York, da Segunda Guerra Mundial (provocando profunda
queda dos preços) e do alto volume da produção brasileira, no Paraná se consegue elevar os
índices da produção apesar da assinatura do:
...convênio cafeeiro dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Pernambuco e Goiás, [que] renovou a
proibição do plantio em todo território nacional, bem como reconheceu o
direito, aos estados produtores que ainda não haviam atingido o limite de
50.000.000 pés, de o fazerem (CANCIAN, 1981, p.31-32).

26

01 alqueire paulista corresponde a 24.200 m2.
Que cultivava cafeeiros da espécie Bourbon plantada no sistema “quadrado” (quatro metros por quatro). Um
alqueire de terra comportava cerca de 1.500 pés de café, sem nenhuma obediência aos níveis do terreno. Esse era
o plantio adotado na região, por orientação dos técnicos do órgão público de assistência agrícola à época
(ACARPA). Nos anos de pico de colheita, produzia-se de 2.500 a 3.000 sacas num sítio de 10 alqueires
(RODRIGUES, 2004).
28
Através do Convênio dos Estados Cafeeiros, firmado em julho de 1935 pelo Departamento Nacional do Café,
que havia sido instituído em 1933 pelo Governo Federal a fim de criar políticas de intervenção e controle da
economia brasileira, dentro dos padrões adotados de planificação do desenvolvimento (CANCIAN, 1981).
27
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Deste modo, o Paraná se beneficiou da prerrogativa de poder cultivar 50.000.000 de
pés de café, pois não possuía, então, quaisquer lavouras cultivadas. Foi esse atrativo – a
permissão para o plantio – que trouxe os compradores às terras do Norte do Paraná,
procedentes, principalmente, do Estado de São Paulo, cujas lavouras já ultrapassavam as
cifras permitidas pelo convênio.
Até 1970, ou, mais especificamente, 1975 (ano da última grande geada no Paraná após
a qual a cafeicultura jamais se recuperou ou alcançou expressão econômica), houve, desde o
início do século, constante ampliação da área cafeeira paranaense. Mas foi nos anos 30 que
essa expansão alcança o Norte Novo do Estado, a região de Londrina (que tem 17 anos de
dianteira de fundação e na cafeicultura em relação a Maringá), e dá-se um intenso processo de
plantio de café, no auge de sua produção e comercialização. Em Maringá, não obstante a
frente tardia da cafeicultura, houve intenso crescimento baseado nessa atividade.
Diferentemente do plantio nos demais estados, cuja característica era a monocultura
em grandes propriedades, no Norte do Paraná o café foi cultivado em pequenos e médios
sítios, geralmente com mão-de-obra da própria família proprietária (exceto no período da
colheita, normalmente nos meses de abril/maio, junho e julho). Além do cultivo de outras
culturas sazonais, como milho, arroz, feijão (plantadas entre os pés de café) e da pastagem,
que compunha obrigatoriamente a paisagem do fundo do vale de todas as propriedades
rurais29.
Maringá foi localizada numa área de 600 alqueires no centro geométrico da zona
colonizada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, dotada de uma privilegiada
situação geográfica e circundada por imensas extensões de terras roxas férteis. Foi implantada
de acordo com os planos da empresa de criar pequenas cidades e patrimônios como espaços
situados nos locais onde a Rede Ferroviária Federal já havia anteriormente instalado depósitos
de água e madeira para abastecimento das locomotivas, que se distanciassem uns dos outros
em cerca de 40 quilômetros e cidades pólos regionais, distantes aproximadamente 100
quilômetros umas das outras. Maringá já nasceu projetada estrategicamente, como dissemos
anteriormente, para ser pólo da região, assim como também Londrina, Cianorte e Umuarama.
Possui, ainda, uma posição estratégica no sistema de circulação da região Noroeste do Paraná,

29

O cafezal era cultivado desde o espigão da propriedade descendo até a uns 50 metros do rio, no fundo do vale,
onde ficava o pasto e, neste, a casa de residência, próxima à quase sempre inexistente mata ciliar no barranco do
riacho, que fornecia água para todas as necessidades (serviços domésticos, trato dos animais, lavagem do café,
rega de hortaliças, etc.)
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pois de Maringá se tem acesso a Paranavaí (BR 376), a Cianorte e Umuarama (BR 323) e a
Campo Mourão (BR 317).
A concepção da cidade orientada pelo projeto do engenheiro Jorge Macedo Vieira30
foi concebida com largas avenidas atravessando a cidade de ponta a ponta e com canteiros
centrais ajardinados em toda a extensão. Enquanto a companhia aguardava a definição do
traçado da estrada de ferro, que prosseguiria em direção a Guaíra, para então determinar o
local definitivo onde implantaria o projeto da cidade que estava sendo elaborado, foi ocupada
uma área provisória, chamada posteriormente “Maringá Velho”, onde se construiu uma
estrutura básica. Na primeira casa desse espaço provisório se instalou o Hotel Maringá
inaugurado no dia 10 de novembro de 1942. Não era objetivo da companhia que esse primeiro
núcleo fosse o definitivo, para o qual se buscava um terreno menos irregular onde se
implantaria o plano urbanístico da cidade. Esse primeiro núcleo de ocupação serviu apenas
como um ponto de apoio para a futura cidade:
Instalaram-se assim os primeiros estabelecimentos comerciais e de prestação
de serviços, tais como hotel, casa de secos e molhados, bar e restaurante,
padaria, farmácia. [...] De acordo com informação prestada pelo Sr. Alfredo
Nyffeller, a Companhia autorizava, através de uma simples carta, que o
indivíduo construísse sua casa, num dos lotes das oito quadras reservadas ao
povoamento inicial, com a condição de que o mesmo se dedicasse a um dos
ramos de atividade de que o povoado necessitava. Ajudava-o, inclusive, na
construção, fornecendo-lhe o material. O interessado não precisava pagar
nada, de início; só mais tarde a venda definitiva dos lotes seria efetivada
(LUZ, 1997, p. 64, destaque da autora).

Nyffeller descreve parcialmente esse processo com o orgulho (no qual pode-se
identificar a gênese do culto ao pioneiro) de quem participava da grande obra regida pela
companhia que ele, então, dirigia:
...E assim foi. Construímos as primeiras casas de madeira, o hotel já de
alvenaria, o escritório da Companhia e a minha casa de tábuas, onde moro
até hoje. [...] famílias inteiras que de uma hora para outra apareciam vagando
pelas ruas [...] para comprar seu lote e começar a vida comprando café.
Muitos começaram assim e ficaram ricos. [...] Na cidade era a mesma coisa.
Bastava querer trabalhar, agir honestamente, e logo o indivíduo tinha terra,
tinha crédito e tinha a vida toda pela frente (IN SANTOS [org.], 1975, p.
143).

30

Que jamais conheceu a região, a não ser pelos levantamentos topográficos realizados pelos engenheiros da
Companhia Melhoramentos que acompanhavam a frente de fundação das cidades. Essa empresa mantinha
escritório aqui com seus engenheiros e topógrafos e, especialmente um deles, um engenheiro da família Vidigal
(também proprietária da empresa), que trabalhava na região, na implantação das cidades realimentava Vieira
com as informações levantadas com as quais ele elaborava as re-adaptações necessárias do projeto à construção
da cidade.
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Posteriormente, quando o novo lugar foi definido pela companhia, iniciou-se a
implantação do projeto localizado a leste do núcleo inicial. A partir de 1950, os dois núcleos
acabaram se unindo no arranjo do espaço urbano maringaense que se expandiu através da
formação, ao lado do “Maringá Velho”, de um grande bairro residencial, constituído pela
zona 5 e zona 4 previstas inicialmente para serem ocupadas por moradores de classes
populares. Entretanto, os dois bairros se reconfiguraram socialmente a partir dos anos 70, com
o crescimento do espaço urbano e valorização imobiliária daquelas áreas atualmente ocupadas
por segmentos de alta renda.
Para melhor compreendermos a formação ora descrita, no mapa a seguir (Figura 5),
podemos observar o plano original de Maringá e, em destaque (Figura 4), a legenda que o
compõe, que previa as seguintes áreas para a cidade: 1) edifícios públicos; 2) núcleos
comerciais; 3) escolas, hospitais, igrejas, asilos, etc.; 4) armazéns; 5) dependências da estrada
de ferro; 6) zona comercial; 7) zona industrial; 8) zona residencial principal (zona 2); 9) zona
residencial popular (zona 5) e 10) zona operária (zona 3).
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Figura 4: Destaque da legenda que consta no projeto inicial de Maringá
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Figura 5: Planta da Cidade 1945 (Ante-Projeto)

Fonte: Projeto Memória-Secretaria de Cultura e Patrimônio – PM de Maringá
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Podemos dizer que a implantação deste projeto deu-se integralmente. Contudo, o
desenvolvimento do espaço urbano além deste primeiro plano, isto é, com os novos
loteamentos que se seguiram, encontrou momentos caracterizados por mudanças do que fora
originalmente planejado31. Porém, atentos à preservação do desenho original, os órgãos de
planejamento da prefeitura, diante de todos os desvios identificados, sempre restituíram a
expansão ao traçado inicial. Por exemplo, como veremos adiante, em 1977, foram elaboradas
e implantadas as novas Diretrizes Viárias de Maringá, que davam continuação às grandes vias
projetadas no primeiro traçado, determinando assim que a localização dos novos loteamentos
deveria se submeter ao traçado viário. Observa-se o mapa atual da vias (em tons vermelhos e
laranjas) como prosseguimento aos traçados principais do primeiro núcleo (Figura 6).

31

Especialmente nas áreas contíguas ao centro a leste e norte da cidade (Zona 7, Vila Morangueira e Jardim
Alvorada).
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Figura 6:Gabarito da Vias, Pontos de Conflito e Densidade Populacional

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá – SEDUH, 2004.
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Não obstante a efetiva especialização funcional dos espaços da cidade32, característica
que também se mantém ainda hoje, as zonas residenciais do projeto de Maringá não se
configuram apenas enquanto espacialização de distintas funções, mas têm sua ocupação
claramente definida por uma classificação socioeconômica: “principal”, “popular” e
“operária” (Figura 4). Ou melhor, explicita-se no desenho original uma segmentação
residencial dada pela posição socioeconômica do morador, que definirá o espaço da cidade
que ele ocupará.
A produção do espaço urbano constituído, não apenas por Maringá, mas por toda a
área da RM maringaense, obedeceu desde sua gênese a uma orientação que reproduziu, no
território, processos de desigualdade social pela ação do mercado imobiliário. Ao segmentar
as áreas a serem comercializadas, segundo as especificidades socioeconômicas dos
adquirentes, esse mercado fomentou, ao longo de mais de meio século, uma ocupação
residencial claramente segregada.
Quando falamos sobre segmentação e diferenciação33 do espaço no projeto inicial de
Maringá, referimo-nos a uma categoria que expressa a hierarquia social no território e, ainda,
às chances desiguais de acesso aos bens materiais e simbólicos oferecidos pela cidade
(MENDONÇA, 2002, p. 11-12). Noutras palavras, entendemos que a cidade acabou definindo
uma espacialidade que separou os moradores conforme suas possibilidades econômicas de
acesso ao solo urbano e, ao fim, segregou-os num limite tão extremo que os grupos de renda
baixa da população só encontraram possibilidade de moradia fora dos limites da cidade, no
entorno metropolitano. As seguintes observações se constituem numa análise do zoneamento
contido no projeto inicial que reiteram a afirmação acima realizada:

32

Como vimos, uma influência da abordagem modernista tradicional, apresentada pela Carta de Atenas
(Oliveira, 2000, p. 49), que indica espaços que cumprirão funções residenciais, comerciais e de serviços,
industriais, de lazer, etc.
33
Os conceitos de diferenciação, segmentação e segregação social que utilizamos são objetos que vêm sendo (re)
elaborados por RIBEIRO (2004).
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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, destaque nosso).

A hierarquização social do espaço foi resultante das definições do mercado imobiliário
para a ocupação da cidade, representado no início da fundação exclusivamente pela
Companhia Melhoramentos, a quem interessava a segmentação socioespacial à medida que a
elitização de determinados espaços possibilitaria sua comercialização a preços muito maiores,
como veremos adiante.
No entanto, destaque-se ainda, neste processo, a presença do poder público, outro
agente também responsável pela definição do tipo de urbanismo que se implementou em
Maringá, pois foi o poder público, em última instância, que reiterou, através do planejamento
e das políticas urbanas definidas, qual cidade se edificaria. O que ocorreu, inúmeras vezes, foi
a presença no governo municipal (executivo ou legislativo) de indivíduos que também
atuavam no mercado imobiliário34, exceção ao poder executivo no primeiro mandato, que
enfrentou forte resistência da companhia incorporadora. Entretanto a empresa conseguiu
apoio amplo do legislativo para aprovar vários projetos que interessava a ela particularmente.
No conjunto de políticos que compuseram a Câmara de Vereadores, na primeira
legislatura, encontramos o funcionário da Companhia, Napoleão Moreira da Silva, que
garantiu a viabilização de várias demandas da empresa ao enviar para apreciação do
Legislativo, projetos que favoreceram os interesses da Companhia, como, por exemplo,

34

Napoleão Moreira da Silva (vereador) – Funcionário da Cia. Melhoramentos Norte do Paraná; Ulisses Bruder
(vereador) – Funcionário da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná; Salvador Lopes Gomes (vereador) –
Construtor ; Divanir Brás Palma (vereador) – Proprietário de construtora; Kazumi Taguchi (vereador) – Corretor
de imóveis/imobiliarista; Edmar Arruda (vereador) – Proprietário de Construtora (CÂMARA DE
VEREADORES DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, 2004).

47

aqueles que garantiram benefícios fiscais que a isentaram de pagar tributos municipais de
todos os terrenos de sua propriedade35. As afirmações de um dos imobiliaristas por nós
entrevistado36 também se referem a nomes de indivíduos que exerceram as duas funções,
(político e agente imobiliário): “[...] quem mexeu primeiro com esse negócio foi a Companhia
e depois veio o Alexandre Rasgulaeff. Fez o Alvorada e depois apareceram diversos outros,
que ainda estão em atividade. Inclusive o irmão do Álvaro Dias [atualmente senador], o
Orlando Dias, da Orcello, que fez o Jardim Oásis” (IWATA, 2002).
Ainda nesse sentido, respondendo a propósito das dificuldades que teve de enfrentar
com a Câmara de Vereadores no seu segundo mandato, o ex-prefeito João Paulino Vieira
Filho37 também reafirma a forte representatividade que o setor imobiliário mantinha no
legislativo, dizendo:
...E, realmente, eu queria implantar um Código de Obras, uma nova postura
municipal e havia vereadores ligados a empresas de construção civil que
impediam e tinham força dentro da Câmara. Passei todo meu período
sem poder atualizar o código de obras ou modernizá-lo ou torná-lo
contemporâneo. Mas eu impunha pela força as determinações municipais,
quer dizer, pela força pública. Se uma pessoa queria construir algo
inadequado nós não concordávamos e se insistia com a realidade de postura
da época, nós ameaçávamos até com desapropriação e conseguimos manter
então o esquema já preparado na prefeitura, cujo código foi aprovado na
gestão seguinte do Dr. Said e é uma obra que foi realizada dentro da minha
administração (p. 2, grifos nossos).

Mesmo anteriormente, quando a companhia fundadora mantinha com o Estado as
negociações de compra das terras do Norte do Paraná, já havia a influência de pessoas ligadas
ao poder político estadual ou federal.

35

Lei no. 13/55 – Decreto Lei da Câmara Municipal autorizando o Poder Executivo a cancelar a “Dívida Ativa”
do Exercício de 1953. Em Parágrafo Único rezava que “As ações executivas propostas em juízo, ficarão também
sem efeito, devendo o Poder Executivo providenciar a solução dos mesmos...” Ou seja, todos os débitos da Cia.
referentes a IPTU de mais de 4.000 terrenos foram cancelados.
36
Sílvio Iwata, imobiliarista estabelecido em Maringá desde o início dos anos 60, em entrevista a nós concedida
em 10 de outubro de 2002.
37
Em entrevista a Celene Tonella, Maringá, 28/09/1989.
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Os empresários paulistas e ingleses contaram com a valiosa assessoria do
advogado João de Oliveira Franco, que, em 24 de abril de 1931, foi o
principal negociador paranaense do Convênio dos Estados Cafeeiros. Franco
chegou a ser diretor de uma empresa ferroviária pertencente ao grupo inglês
que controlava o Norte Novo do Paraná. Em 1938 foi convidado (...) para ser
Secretário da Fazenda, Indústria e Comércio do Estado do Paraná. No ano
seguinte Getúlio Vargas nomeou-o Interventor Interino. Outro elemento
dotado de grande prestígio político foi o banqueiro Gastão Vidigal, que
chegou a ser ministro da Fazenda durante grande parte do ano de 1946. Ele
tinha sido um dos principais arregimentadores de burgueses interessados em
adquirir a empresa. Foi ministro quando ainda estavam sendo definidas as
orientações estratégicas que o grupo de empresários paulistas, novos
proprietários da CTNP, a partir de 1944, daria à firma. Por fim, logo depôs
do golpe militar de 1964, Aníbal Bianchini da Rocha38, importante diretoragônomo da empresa, foi secretário da Agricultura do governo Ney Braga,
no Estado do Paraná (GONÇALVES, 1999, p. 105-106).

Podemos dizer que o empreendimento de abertura dessa região, também graças às
relações com o poder político, à época, resultou num bem sucedido investimento imobiliário
da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, pois ela adquiriu do Estado do Paraná 350
mil alqueires paulistas a preços muito baixos. Observemos o montante do lucro auferido pela
empresa nas seguintes informações:
Sabendo-se que um alqueire paulista comporta trinta e cinco datas (terreno
de 13/40 metros), temos que o custo de cada data, para a Companhia de
Terras, foi de Sessenta Centavos (CR$0,60). Parece claro que, vendendo
essas datas, em média, a Cem Mil Cruzeiros cada uma, o que representa,
aproximadamente, duzentas mil vezes mais o preço do custo, deva ter obtido
um lucro “razoável”... (ESTRADA, 1961, p. 49).

Não apenas na fase inicial do empreendimento, mas, inclusive, mais recentemente,
podem ser encontradas transações que resultam muito positivas para a empresa. Ao falar
sobre a negociação de venda do terreno do pátio da ferroviária, pela Companhia
Melhoramentos, para a prefeitura implantar o “Novo Centro”, o sr. Ramirez Pozza39 destaca
os altos lucros e a baixa contrapartida que sempre caracterizaram as atividades da empresa
desde o início:

38

Funcionário da empresa em Maringá desde sua fundação.
Um dos mais antigos construtores e imobiliaristas de Maringá, em entrevista a Celene Tonella, Maringá,
29/09/1989.

39
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...(o então prefeito Said Ferreira) comprou por um milhão e cem mil OTN’s.
Comprou da Companhia Melhoramentos. Isso a dinheiro de segunda feira
vai dar 50 milhões de cruzados novos. É muito dinheiro. Aí eu comecei a
brigar mais feio, ainda, porque no meu entendimento, a Companhia
Melhoramentos não merece nada. Porque eles vieram para aqui, fizeram um
enorme loteamento desse Norte do Paraná inteiro, ganharam uma fortuna
incalculável, tanto que hoje é um dos maiores grupos nacionais, tem bancos,
fábricas de cimento, indústria de papel, editora de livros, revistas. É um
conglomerado enorme e a base foi essa nossa região: Londrina, Maringá,
Apucarana. Nunca reinvestiram um centavo na nossa região. Eles não têm
um investimento, não respeitaram sequer ecologicamente40. Você pega, vai
aqui por Cianorte, aquelas matas à beira do asfalto mas só tem a casca, ali
dentro não ficou pedra sobre pedra, eles têm ali uma indústria de tijolos
(porcaria [sic], não tem tecnologia nenhuma). Então foi um pessoal que
sugou nossa região. A área que eles têm aqui no centro de Maringá
realmente vale uma fortuna, só que vale porque nós fizemos essa área ser
valorizada, porque quando eles fizeram o loteamento, eles não fizeram água,
não fizeram energia elétrica, asfalto, não fizeram esgoto, não fizeram nada.
Eles entregaram um mapa em cima de uma mesa, desenhado, feito um
desenho muito bem feito, tudo certinho, só que isso é competência de um
bom arquiteto, não é da intenção do empresário, da empresa [...] nós viemos
aqui, meu pai derrubou mato, o outro derrubou, plantou, colheu, as pessoas
cresceram, vieram acreditaram, construíram essa cidade, valorizaram a área
deles. Então eu não achava justo que agora, mais uma vez, nós pagássemos
para eles 50 milhões de cruzados, que aqui não ficaria um dia sequer esse
dinheiro, se ainda ... vamos montar uma indústria de tecelagem... vamos
gerar riqueza, mais riquezas, tudo bem, mas esse dinheiro sai daqui no
mesmo dia, vai para São Paulo, porque o pessoal lá, a geração que está hoje
cuidando da Companhia Melhoramentos, que os velhos morreram, não tem
nada a ver com essa região. Eles não têm nada a ver com isso aqui. Prá não
dizer que a Companhia Melhoramentos não investiu nada em Maringá,
construíram uma casa há seis anos atrás, cedida ao Sr Alfredo Nyffeller, que
é o diretor da companhia...(POZZA, 1989, p. 9).

Numa outra transação imobiliária, ligada à construção do novo aeroporto, esse mesmo
entrevistado afirma que foi feito entre a prefeitura (no primeiro mandato de ex-prefeito Said
Ferreira) e a Companhia Melhoramentos um acordo:
...Que acordo fizeram? Se faria um novo aeroporto aqui em Maringá,
desativaria este atual aeroporto e devolveriam esse para a Companhia
Melhoramentos em troca do terreno do centro. Aí, eu seria talvez a pessoa
mais beneficiada se isso acontecesse porque eu sou o maior proprietário de
terras na região do aeroporto. Exceto a companhia, que tem o aeroporto, mas
eu tenho muita terra ali. Prá construir a gente ta guardando lá... mas eu seria
muito beneficiado se tal ocorresse, mas é uma injustiça tão grande, porque o
terreno do centro não é da companhia, eu acho que do aeroporto também não
é, esse terreno é nosso, da cidade. Ali no terreno da companhia dá para
construir 5 mil apartamentos (no aeroporto).

40

Em total desrespeito ao Código Florestal de 1920, que previa a obrigatoriedade de manter 20% de mata nativa.
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Então, vamos tirar o aeroporto mas que fique para nós, vamos distribuir isso
aí para construir apartamento para o INOCOOP, COHAPAR, vamos usar
isso aí de forma mais...ou vamos perder esse terreno... paga, permuta com
outros terrenos, quer dizer, criar condição, que tem como usar esse terreno...
(POZZA, 1989, p. 10).

Sabemos que muitos planos são idealizados e nem sempre postos em prática. Porém,
conforme se pode perceber, não foi o que ocorreu com Maringá, pois esta empresa conseguiu
orquestrar o desenvolvimento da cidade, tal qual concebido nos projetos. Foi capaz, desde sua
fundação, de aliar agentes (os compradores “pioneiros” e o poder público) em torno dos
mesmos princípios políticos e econômicos que eram, antes, os seus princípios. Articulada com
o poder público municipal praticou instrumentos de gestão do espaço eficientes o bastante
para controlar a ocorrência dos fenômenos considerados “indesejáveis”, como ocupações
irregulares, favelas, moradores de rua, que comprometeriam a estética planejada para a
cidade.
Socorro (2004) confirma isso ao declarar que, apesar da existência de segmentos de
baixa renda em Maringá, não são encontradas invasões de terrenos. A prefeitura, ao longo do
tempo, segundo ele, sempre teve mecanismos muito claros, muito efetivos para não deixar as
invasões criarem corpo. Nas administrações anteriores a 2000, havia uma “política”
transparente de encaminhamento de pessoas sem teto que, ao descerem do ônibus em
Maringá, logo em seguida ganhavam uma passagem para pegar outro ônibus e voltar para seu
local de origem, pois não eram bem vindas pessoas que não tinham uma ocupação, um
emprego ou uma situação definida na cidade.

1.2.2. A força dos agentes imobiliários
O primeiro prefeito, Inocente Villanova41, reafirmava constantemente que, ao assumir,
em 1953, tudo estava por fazer e que as dificuldades que encontrou foram inúmeras
principalmente ligadas à grande influência da Companhia Melhoramentos na organização do
município. Segundo ele, a incorporadora vendia as “datas” na avenida Brasil, no núcleo
definitivo, com a condição de que o comprador construísse imediatamente (o que era feito)
resultando num grande número de casas vazias, pois não havia quem as habitasse. Tal

41

Eleito em uma aliança formada por membros do PTB em oposição ao grupo da UDN, que tinha o apoio da
Companhia Melhoramentos com o candidato Waldemar Gomes da Cunha.
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fenômeno levou as pessoas a chamarem essa área, nas imediações da primeira estação
rodoviária, onde hoje se localiza a praça Napoleão Moreira da Silva, de “cidade fantasma”.
As exigências da empresa de que nos terrenos fossem edificadas construções dentro de
determinado prazo e padrão, em que, por exemplo, o material a ser usado seria alvenaria (e
não madeira, à época barata e abundante), gerou o deslocamento ou permanência de muitos
moradores no primeiro núcleo, o “Maringá Velho”. Ao justificar porque esta área foi assim
denominada, o ex-prefeito42 diz:
Porque não deixavam construir casa de madeira, dentro da possibilidade do
indivíduo que vinha se estabelecer aqui. A Companhia Melhoramentos não
deixou, e a negada (sic) foram tudo para o Maringá Velho. Lá podia
construir tudo, casa de madeira, aqui tudo de material, nem que fosse a
frente, (...) O caboclo empatava, por exemplo, numa construção aqui, 50, 60
contos, (...) mas ele mas ele não tinha freguesia, não compensava, tudo
estava por fazer. Então foram tudo para o Maringá Velho, e até hoje o
Maringá Velho não desenvolveu mais.

Isto é, já no primeiro momento da construção do espaço urbano, os investidores de
poucos recursos somente tiveram acesso a um lugar mais afastado do núcleo central
(constante no plano inicial como área residencial popular), que se mantém até os dias atuais
como uma região de construções simples e um tratamento urbanístico deficitário. O primeiro
prefeito reforça sempre, em toda a entrevista, como a Companhia Melhoramentos definia os
rumos da cidade, inclusive, mandando que as pessoas não pagassem os impostos durante o
seu mandato. Ele afirma que arrecadava poucos recursos por mês, insuficientes inclusive para
saldar a folha de pagamento.
Naquele período, vieram para a região peões, empreiteiros, sitiantes, lavradores ou
colonos, corretores de imóveis e carroceiros. Os diretores da empresa fundadora conseguiram
que várias pessoas se instalassem no Maringá Velho, um em cada ramo de atividade a fim de
que nada faltasse aos habitantes, como hotel, casa de secos e molhados, bar e restaurante,
padaria, farmácia e cinema43.

42

Em entrevista ao “Projeto Memória”, da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural - PMM.
Jorge Duque Estrada (1961, p.14) relata uma pitoresca história envolvendo o primeiro cinema, Cine Paraná e
depois Cine Outo Preto, montado na cidade: “...Certa noite, mais por teimosia do que interesse, ficamos até as
cinco horas da madrugada para assistir uma fita. Por duas vezes Odwaldo [o proprietário] veio pedir ajuda, pois
o motor se incendiara. Apagamos o fogo e continuamos firmes. O operador, inexperiente, projetava o filme de
cabeça para baixo, nas paredes laterais e fora de foco. (...) ao meu lado alguém reclamava: - Já forcei tanto a
vista que os olhos bateram na tela umas dez vezes!
43
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Enfim, rapidamente, Maringá “brotou no meio da mata” que sucumbiu quase na sua
totalidade, restando atualmente 2% de reservas nativas (Figura 7), tornando-se, em poucos
anos, a cidade que o urbanista Macedo concebeu e muitos decidiram realizar, nas suas
múltiplas determinações. Mandaguari, por exemplo, embora sendo fundada 10 anos antes
(tendo Maringá surgido como seu distrito), teve seu desenvolvimento estancado. A cidade
possui, atualmente, uma população de 31.395 habitantes (IBGE, 2000), exatamente porque a
polarização regional não foi localizada naquele município, mas em Maringá.
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Figura 7: Elementos relevantes para a sustentabilidade ambiental e Remanescentes Florestais

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá – SEDUH, 2004.
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A ocupação previamente definida para o espaço maringaense distingue-se daquelas
conjeturadas no planejamento de Goiânia, Brasília ou Belo Horizonte, pois, em Maringá,
previu-se no projeto inicial áreas a serem habitadas pelas rendas baixas dos segmentos
operários e populares dos moradores, o que não aconteceu no planejamento das demais cidade
citadas. Acerca de Belo Horizonte, afirma Mendonça (2002, p. 31): “tiveram prioridade, para
assentamento na nova cidade, os antigos proprietários do arraial de Belo Horizonte, os
empregados públicos e os ex-proprietários em Ouro Preto. A moradia dos trabalhadores não
foi prevista no plano”. Ao mesmo tempo, segundo a autora (2002, p.33), “a habitação operária
era estimulada em lugares bem distantes dessa área central”, à medida que sequer se
contemplaram, no âmbito do planejamento, espaços para os trabalhadores de baixa renda.
Em Maringá, a própria Companhia implementou uma das formas de ocupação inicial
instituindo o “plano da casa própria” para seus funcionários: estes podiam adquirir uma data
urbana com 50% de desconto e pagar o saldo em prestações mensais. Em seguida, a
Companhia financiava a construção da casa, cujas prestações mensais nunca excediam a 25%
do salário. O funcionário recebia um adiantamento correspondente a 15 ordenados para a
compra de materiais. Além disso, contava com três gratificações anuais: no Natal, no meio do
ano e no balanço (SANTOS, 1975, p. 143).
A venda dos lotes urbanos iniciou-se oficialmente em 1946, quando a empresa
formalizou as transações já realizadas anteriormente com os habitantes do “Maringá Velho”,
perpetrando 62 transações. Em 1947, passaram a ser comercializados os lotes da zona 1 (o
atual centro da cidade) e zona 3 (Vila Operária). A primeira, por ser a área central, serviria à
Companhia como atrativo de novos compradores; a segunda, apresentava uma alta demanda,
pois se destinava às pessoas de baixo poder aquisitivo (LUZ, 1997).
A localização da Vila Operária, por exemplo, destinada à ocupação operária, estava à
esquerda do Parque do Ingá44. A Zona 02 (“zona residencial principal”), destinada às rendas
superiores, encontrava-se à direita, entre este parque e outro parque semelhante, denominado
atualmente Bosque dos Pioneiros45. Portanto, entre duas grandes áreas de mata nativa e não
muito distante de um outro espaço de floresta preservada, situado a oeste do município, o
Horto Florestal com 15,2 alqueires, e em frente à zona central onde se concentravam as várias
atividades de serviços (públicos e privados) e comércio.

44
45

Reserva florestal no município maringaense com 19,5 alqueires.
Idêntico ao Parque do Ingá, porém ainda maior, com 24,5 alqueires.
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Isto é, a zona residencial principal (zona 2) se constituía no local de moradia
privilegiado da cidade cuja ocupação se limitava à residencial, mantendo-se ainda hoje com
este perfil. Além disso, sendo contígua à zona central, localizada ao norte, os moradores
acessam facilmente, devido à curta distância, o comércio e os serviços (privados e públicos)
de que necessitam do centro. Outra vantagem que distinguia (e distingue) essa área, diz
respeito à “apartação” dos bairros que abrigaram as classes operárias e populares que, como
dissemos, ficaram separados a leste (zona 3, operária) e a oeste (zona 5, popular) pelos dois
bosques (Figura 8) que cercam a zona dois. Aqui identificamos a gênese do processo de
segmentação do espaço urbano maringaense, dada pelo valor dos lotes, mais elevado neste
bairro, que o das outras áreas residenciais (exceção à área central que era a mais valorizada
pela miscigenação dos usos).
Figura 8: Vista do Parque do Ingá, parte da área central e zona 2 - 2004

Fonte: Home page da Prefeitura Municipal de Maringá

À medida que a ocupação desta área foi se configurando como espaço das elites, assim
como das áreas populares e operárias como espaços para os pobres, encontramos processos de
segregação residencial, pois os próprios moradores assim se identificam (ARAÚJO, 2004).
Desde o princípio da ocupação residencial de Maringá, o local de moradia “pré”-classifica os
moradores como pertencentes às camadas de altas rendas, de baixas rendas ou, ainda, às
camadas médias, situação que ainda hoje persiste, mesmo com o crescimento populacional e
do próprio espaço da cidade. Por exemplo, quando alguém identifica como endereço o Bairro
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Santa Felicidade46 ou o Conjunto Requião está se declarando e sendo reconhecido como
alguém cuja renda é muito baixa. E, o contrário, ao declarar-se morador na Zona 2 ou Zona 5
(que sofreu mudança no perfil de ocupação previamente estabelecido, tornando-se espaço
elitizado), é imediatamente reconhecido como alguém pertencente às camadas de alta renda.
Quanto aos preços dos terrenos, eles foram diferenciais na definição de quais classes
socioeconômicas ocupariam cada área. Os preços dos terrenos na área central, na zona 1, eram
mais altos, oscilando entre Cr$10.000,00 e Cr$160.000,00. A zona residencial chamada
“popular” representou o maior volume inicial de vendas, no período entre 1950 e 1952,
perfazendo um total de 1.116 lotes vendidos a preços que oscilaram entre Cr$3.000,00 e
Cr$10.000,00. Os lotes da zona 7, destinados a famílias de rendimentos médios a baixos,
foram, na sua maioria, comercializados a preços que variaram entre Cr$3.000,00 e
Cr$20.000,00 e os das zonas residenciais principais, a zona 2 entre Cr$10.000,00 a
Cr$20.000,00 e a zona 4 entre Cr$20.000,00 e Cr$40.000,00 (LUZ, 1997).
A autora enfatiza que a companhia tinha como objetivo povoar o mais rapidamente
possível o espaço urbano, promovendo, desta forma, uma política de ocupação do espaço da
cidade, através de preços diferenciados para acomodar as demandas dos vários níveis
socioeconômicos apresentados pelos compradores. De acordo com Luz (1997, p. 82), “na área
central e nas zonas residenciais melhor localizadas, os preços mais elevados provocaram uma
certa seleção dos compradores, atraindo os que possuíam maiores recursos. As áreas mais
afastadas e de localização menos propícia não foram tão valorizadas”. Em outras palavras, o
“mercado” definia os preços conformes às diferentes zonas da cidade, inclusive nos dias
atuais, como um imobiliarista entrevistado busca explicar:
Quem estabelece os preços, hoje, é o mercado. O mercado imobiliário
compõe-se de um número enorme, só consultando a lista telefônica já dá pra
ver. Fora os não credenciados junto ao Creci, os não sindicalizados, os dito
“picaretas”. São muitos, agora é sempre necessário a presença de um
corretor de imóveis que tenha verdadeiramente a noção da importância dele
no mercado porque precisa orientar, precisa examinar a documentação, isso
é muito mais importante do que ganhar dinheiro, e todo mundo precisa
ganhar dinheiro. Daí realmente a gente trabalha primeiro porque gosta,
precisa sobreviver e a gente tem certeza que está realmente ajudando a
cidade, a comunidade (IWATA, 2003, destaque nosso).

46

Há relatos de que os moradores do bairro sequer conseguem que sejam entregues pizzas em seus domicílios,
no período noturno, por restaurantes que oferecem tal serviço a toda a cidade (ARAÚJO, 2004).
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O conjunto dos agentes imobiliários, titulares do “mercado” de imóveis, é formado por
um contingente mais abrangente do que apenas os imobiliaristas que, na maioria das vezes,
desempenham o papel de intermediadores nos negócios47. Esse mercado compõe-se também
de construtoras, incorporadoras e loteadoras, bem como dos agentes financeiros, públicos e
privados e do proprietário de imóveis, aquele que eventualmente realiza compra e venda de
imóvel ou, ainda, aquele que tem nessa atividade econômica sua principal fonte de recursos.
Podemos dizer que a comercialização de imóveis, urbanos e rurais, constitui-se de um amplo
panorama de atividades, ligadas, muitas vezes, não apenas a mecanismos de simples
transferências de posse, mas a processos especulativos nos quais a posse se torna uma moeda
rentável nas mãos dos agentes intermediadores, numa prática em que os proprietários dos
terrenos urbanos conseguem auferir rendas ou lucros oriundos apenas da propriedade.
Em Maringá, o peso do setor empresarial na comercialização dos terrenos prepondera
sobre a informalidade na determinação do desenho urbanístico que se configurou. A
Companhia Melhoramentos atuou como único agente de vendas dos lotes no início do
desenvolvimento da cidade. Iwata (2002) afirma que,
Maringá teve a felicidade de ter a Companhia Melhoramentos Norte do
Paraná (...), uma empresa séria, tanto que não havia necessidade nem da
emissão de escritura, pois um simples recibo da companhia era um
documento hábil para as transações e teve a felicidade de ter gente séria que
seguiram os passos da Cia. Melhoramentos.

A regulamentação do Estatuto da Cidade48 tem como objetivo principal garantir a
função social da propriedade, desestimulando essa prática especulativa no trato com a
propriedade do solo urbano, ao constituir-se como o principal instrumento de política urbana,
cujo objetivo principal consta no Parágrafo único em seu Art. 1o: “...estabelece normas de
ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem
coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”
(2002, p. 1).

47

Atualmente, estão estabelecidas em Maringá 150 imobiliárias com aproximadamente 600 corretores de
imóveis autônomos. Contudo, sabe-se que o montante de corretores não credenciados junto ao Conselho,
conhecidos como “picaretas”, atuando na cidade e região, é muito maior que o dos credenciados. Curiosamente,
nas duas cidades contínuas a Maringá, em Sarandi e Paiçandu, encontramos apenas três imobiliárias e quatorze
corretores autônomos na primeira, e nenhuma imobiliária com 03 corretores credenciados na segunda, ou seja,
um número muito pequeno de empresas estabelecidas e corretores filiados ao conselho (CRECI/Maringá, 2003).
48
Conforme Lei no. 10.527, de julho de 2001, que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal
(1988), estabelecendo diretrizes gerais da política urbana. As administrações municipais cuja população
ultrapassa 20.000 habitantes ou pertença a regiões metropolitanas, têm cinco anos para implantar, via Plano
Diretor, o Estatuto da Cidade.
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As práticas especulativas têm gerado, no interior dos espaços urbanos, grandes áreas que
ficam à espera de valorização. São os chamados “vazios urbanos” comuns no processo de
expansão das cidades em geral e que caracterizou também o crescimento mais recente de
Maringá. Atualmente, a área urbana de Maringá tem 13.675 hectares. Neste espaço, 6.212
hectares se compõe de terrenos em que não há qualquer edificação, portanto, 45,42% do
perímetro urbano maringaense compõe-se de terrenos vazios, utilizados para plantação de
soja, trigo, milho, etc., em plena área urbana, servido por estrutura de asfalto, energia,
telefonia, rede de água e esgotos, etc. Dentre os terrenos urbanos vazios, 2.417 são
cadastrados como tal e 3.795 sequer tem seu cadastro junto à prefeitura, sendo ainda
registrados como rurais junto ao INCRA (SEDUH, PMM, 2004). Esta estrutura urbana pode
ser observada em qualquer foto aérea da cidade, ou ainda no mapa abaixo, onde todas as áreas
destacadas em vermelho constituem terrenos vagos com mais de 10.000 m2, inclusive em
espaços já loteados, próximos ao centro (especialmente ao sul da cidade), abertos para
ocupação e dotados de infra-estrutura (Figura 9).
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Figura 9:Terrenos Vagos (m2) – Maringá - 2000

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá – SEDU, 2004
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Embora Maringá apresente aspectos singulares no processo de ocupação urbana,
oriundos do fato de ser uma cidade planejada, neste particular não se diferencia da maioria
das cidades de todo o Brasil. O crescimento urbano se deu com a permissão, pelo poder
público, da ocorrência desses vazios e do financiamento do ônus decorrente deles. A
existência de espaços não ocupados no perímetro urbano se relaciona, normalmente, à prática
de favorecimentos políticos, de administrações baseadas em benefício privado (próprio ou de
terceiros), enfim, de clientelismos de toda ordem.
Essa prática especulativa no âmbito imobiliário se constitui num empecilho para a
efetivação da função social da propriedade e para uma ocupação mais democrática do solo
urbano. Dificulta, ainda, o rompimento dos favorecimentos, que, em Maringá, têm garantido
os interesses do capital imobiliário em oposição ao das classes de menores rendas, segregadas
na periferia da cidade ou nos municípios do entorno.
Nas terras urbanas vazias já loteadas de algumas cidades brasileiras, seria possível
assentar o dobro da população que hoje nelas reside. Muitas cidades se espraiam
horizontalmente, obrigando parte da população a viver na periferia distante, sem urbanização,
enquanto milhares de lotes servidos por infra-estrutura urbanos, mais próximos do núcleo
central, permanecem ociosos. Segundo o IBGE, havia 2.962.815 imóveis urbanos vagos em
todo o País por ocasião do Censo de 1991, o que perfaz 9,3% de todos os domicílios e, em
2000, são 6,5 milhões de domicílios vagos, o que significa, 12% do total de 54 milhões de
domicílios (INSTITUTO CIDADANIA, 2000, p. 16).
Refletir sobre o processo de ocupação urbana em Maringá remete necessariamente à
discussão da questão habitacional. Hoje há um déficit habitacional crescente, como veremos
adiante. O que constitui, inclusive, um pequeno contingente de moradores de rua, já
encontrados em Maringá. Contudo, faz parte do discurso corrente na cidade a não existência
de morador de rua, preleção que a maioria da população reproduz, mesmo se deparando no
dia-a-dia com muitos grupos de homens e mulheres recostados sob as árvores nas praças, ou
sob marquises e postes nas ruas. Pessoas em situação de rua constituem um fenômeno, aliás,
não recente, do qual a “Dallas brasileira”49 não está livre, pois, apesar de ter sido oriunda de
um projeto urbanístico arrojado e de políticas que segregaram a pobreza para os municípios do
entorno, os problemas sociais vêm se tornando cada vez mais acentuados e, portanto, visíveis.

49

Nome como foi chamado município em matéria publicada por revista de circulação nacional (REVISTA
VEJA, n. 20, 1999, p.128-129).
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O problema se circunscreve à renda do solo urbano, auferida pelos proprietários, que
se torna verdadeiramente um grande empecilho à construção dos espaços de moradia em todo
o Brasil e em Maringá, também. Os trabalhadores para os quais são imensas as dificuldades
para construir suas casas, sem acesso ao solo, antes, têm que investir na posse de um terreno,
isso, muitas vezes, consome-lhes a vida inteira. Considerando-se que a posse do terreno e não
a área construída configura a renda, então a dificuldade para obter a moradia só aumenta à
medida que esta necessidade do trabalhador torna-se incompatível com o que representa a
posse que, no modo de produção capitalista, é uma mercadoria.
Os empecilhos para se tornar “proprietário fundiário” crescem quando melhora a
localização do terreno no tecido urbano. Em Maringá, assim se processou a ocupação do
espaço, sendo a compra do lote o único mecanismo de acesso a ele. Os preços e usos do solo
regulados pelo mecanismo de mercado, “...no qual se forma o preço dessa mercadoria sui
generis que é o acesso à utilização do espaço. Este acesso pode ser ganho mediante a compra
de um direito de propriedade ou mediante o pagamento de um aluguel periódico” (SINGER,
1979, p. 23).
As dificuldades resultam nos fenômenos que, apesar de indesejáveis num cenário
urbano que não se acostumou a moradores de rua, têm sido observados na cidade. Em 2001, a
atual Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania–PMM realizou uma pesquisa na
cidade e encontrou 120 pessoas em situação de rua, sendo 38% procedentes de outros
municípios do Estado do Paraná, 20% do Estado de São Paulo e 14% naturais do próprio
município, além de pequenos percentuais oriundos de diversos estados brasileiros. Neste
universo, a maioria dos indivíduos, 86,6%, é do sexo masculino e 13,4%, do sexo feminino
(Gráfico 1).
Gráfico 1: Sexo das pessoas em situação de rua em Maringá - 2001

16

Masculino
104

Feminino

Fonte: Fundação de Desenvolvimento Social e Cidadania/PMM
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Descreveremos a seguir alguns exemplos que pudemos observar in loco, após
levantamento feito junto a FUNDESC (Fundação de Desenvolvimento Social e CidadaniaPMM): um grupo de seis moradores se encontrava na praça da igreja São José, em área central
da cidade, em 16 de julho de 2002; em 24 de agosto de 2002 um homem se abrigava ao lado
do marco de uma praça central numa espécie de buraco; em 20 de setembro de 2002, um
homem e uma mulher estavam alojados numa cancha de bocha na praça da Vila Nova, um
bairro mais afastado do centro. Muitos outros exemplos podem ser encontrados todos os dias
na citada secretaria, ou visualizados em caminhadas por logradouros públicos da cidade.
O mercado imobiliário, ao qual as baixas rendas não têm acesso, mantém-se
economicamente forte, congregando também forças políticas que se fazem representar em
todos os fóruns de decisão do município, o que tem possibilitado o atendimento às suas
demandas, desde a fundação da cidade. No extremo oposto, historicamente mal representada
politicamente, a população de baixa renda que não consegue conquistar sequer o direito à
moradia nos domínios do município. Essa é a equação que resultou no processo de segregação
socioespacial em Maringá. Afinal, as diretrizes da companhia urbanizadora foram
incorporadas pelo poder público na implementação das políticas urbanas, prevalecendo
absolutas, no jogo político acima mencionado. Os demais agentes imobiliários que se foram
estabelecendo posteriormente, passaram a ocupar o mesmo espaço privilegiado que a primeira
empresa (CMNP) imobiliária conquistara, reproduzindo as práticas especulativas que deram
continuidade ao padrão segregador do projeto inicial.
Desde o final de 2003 e início de 2004, os órgãos de planejamento da Prefeitura
Municipal instalaram o “Congresso da Cidade”, um evento que visa, através da participação
popular, colher subsídios para a revisão do Plano Diretor que está vigente desde 1991. Nesse
fórum, constituído por assembléias locais e plenárias temáticas, observa-se a presença de
representantes de vários segmentos organizados da sociedade, especialmente aqueles
relacionados ao mercado imobiliário e aos proprietários de terrenos urbanos, que mostram
grande preocupação com a possível regulamentação de alguns dos instrumentos do Estatuto
da Cidade, especialmente aqueles que farão incidir impostos progressivos no tempo sobre os
terrenos não edificados, que, como mostramos anteriormente, constituem quase a metade do
perímetro urbano maringaense.
Na primeira etapa do Congresso, foram apresentadas inúmeras propostas reunidas em
95 diretrizes, que foram votadas na plenária final do evento em maio de 2004, por 209
delegados eleitos na segunda rodada das assembléias. Dentre as diretrizes relacionadas ao
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planejamento urbano, destacam-se muitas que incluem vários instrumentos do Estatuto e, de
um modo geral, todas atendem aos novos princípios que objetivam garantir a função social da
cidade e da propriedade urbana, com exceção de uma divergente que se refere ao uso
controlado e monitorado, por profissionais dos serviços públicos, de praças e áreas abertas de
lazer de modo a impedir uma ocupação aberta. Em relação ao desenvolvimento econômico, há
duas diretrizes que se apresentam divergentes. A primeira refere-se à previsão de que o
desenvolvimento econômico em Maringá deva ocorrer a partir da implantação de mecanismos
que incentivem a redução de impostos e a segunda apresenta a proposta de atração de
empresas de grande porte com o objetivo de atender ao mercado externo. Todas as
divergências foram eliminadas do documento final após vencidas em plenário.
Enfim, a administração municipal busca, com esse processo de participação popular,
implementar a gestão democrática da cidade. Assim, pela primeira vez, o planejamento
urbano conta com segmentos que jamais participaram diretamente dos processos decisórios
sobre o uso e a ocupação do solo, papel que coube até agora aos técnicos e aos segmentos
donatários do poder político e econômico do município, com crescimento e ocupação
segregados, que atendeu aos interesses da elite.

1.2.3. A força dos governos municipais: os Planos Diretores e sua interferência na
expansão urbana
O plano original idealizado por Jorge Macedo Vieira foi implantado sem modificações
substanciais, resultando numa cidade cujo desenho planejado é aparente. A partir do primeiro
plano, a continuação do crescimento da cidade deu-se através do loteamento das chácaras que
circundavam o perímetro urbano, o “cinturão verde”, cujo objetivo no plano inicial já era o de
servir de transição entre o urbano e o rural, além de prover a cidade com produtos
hortifrutigranjeiros. No espaço do primeiro cinturão externo ao plano original, a cidade
começou a crescer. Todavia, como já anunciamos anteriormente, esse desenvolvimento
apresentou alguns desvios50 em relação ao plano viário proposto no primeiro projeto que, não
tivessem sido contidos, teriam resultado, possivelmente, no caos que caracteriza o
crescimento da maioria das cidades brasileiras, como afirma o urbanista Ribeiro da Rocha
(2004, p.15): “a Companhia de Terras ao vender os lotes dava um prazo muito pequeno para
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Por exemplo, quando o proprietário de uma chácara não tinha interesse em comercializá-la, uma via acabava
sofrendo desvio, contornando a propriedade que não era loteada.
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sua construção. Assim foram surgindo loteamentos de chácaras (...) sem nenhuma orientação
técnica e de forma desordenada”.
Em 1977, portanto 30 anos depois de sua fundação, foi estabelecido o Plano das
Diretrizes Viárias de Maringá que restituiu o crescimento da cidade aos parâmetros iniciais,
com a continuação das grandes avenidas do traçado original, partindo do centro da cidade e
seguindo nas diversas direções, inclusive, muitas vezes, sendo abertas em meio ao cafezal, o
que era considerado pela população um exagero por parte da administração do município. O
urbanista Socorro (2004) ressalta a importância de tais diretrizes afirmando que o: “projeto foi
feito estendendo as avenidas que havia no plano de Vieira, de tal maneira que, à medida que
os loteamentos foram surgindo, eles foram construindo os trechos dessas avenidas projetadas
no tempo do João Paulino Vieira Filho”.
É plausível considerar que o principal instrumento utilizado para a implantação e
manutenção dos elementos originais no desenvolvimento do espaço urbano de Maringá foram
os Planos Diretores - desde 1968 como veremos adiante – que definiram, especialmente, o
zoneamento projetado e cumprido no âmbito das instâncias de planejamento do município.
Ressalte-se a diferença entre planejamento e zoneamento, pois o primeiro possui relação
direta com a esfera da política, enquanto zoneamento significa que toda área urbana é
separada por zonas, para cada uma a lei define o coeficiente máximo de aproveitamento dos
terrenos, a taxa máxima de ocupação dos espaços e, finalmente, o uso que é permitido e o que
é proibido nas zonas (VILLAÇA, 1995, p. 45).
No Brasil, os Planos Diretores tiveram início com o plano elaborado para um processo
de melhoramento e embelezamento da cidade do Rio de Janeiro, em 1875. Com essa
denominação que hoje conhecemos, aparece pela primeira vez, conforme aponta Villaça
(1995, p. 50), no Plano Agache-RJ, em 1930. Contudo, a partir da década de 50, os planos
elaborados não eram necessariamente executados, como acontecera com os primeiros, ou seja,
ficavam restritos àquilo que Villaça chama plano-discurso.
Isso significa que, apesar de representarem perfeitamente a realidade levantada com
extremo rigor e cuidado, os planos comumente encalhavam (e ainda encalham) nas prateleiras
e raras vezes subsidiavam, de fato, as decisões dos governos que se sucedem. Talvez isso
ocorra ao sabor do discurso pós-moderno que divulga a impossibilidade de respostas mais
gerais aos problemas, apontando o trato com as especificidades como a saída para as crises.
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Dito de outra forma, dá-se freqüentemente a substituição do planejamento global pelo
planejamento fragmentado (VILLAÇA, 1995, p. 47).
As concepções acerca de planejamento que têm vigorado entre os intelectuais e
técnicos das administrações públicas brasileiras estão relacionadas a uma visão modernista51
carregada de tradicionalismo e pretensão, segundo Villaça (Id.). Para ele, os planejadores
supõem que conseguirão executar seus projetos, normalmente, muito bem elaborados. Quando
isto não ocorre, origina-se a avaliação reincidente de que os mecanismos de execução é que
precisam ser ajustados:
A concepção de plano diretor é altamente ideológica e tecnocrática. Ela foi
aceita e difundida por uma classe dominante que procura veicular a ideologia
de que a boa técnica tem o poder mágico de resolver os problemas urbanos.
Só assim é possível entender o inexplicável prestígio de que o plano diretor
ainda desfruta em certos meios, especialmente na imprensa, entre lideranças
da alta classe média e intelectuais orgânicos, que lhe conferem poderes tão
mitológicos, quanto confusos, misteriosos e inexplicados (VILLAÇA 1995,
p. 47).

Podemos dizer, ainda, que a visão tecnocrática que perpassa a elaboração dos planos,
frente ao objetivo de programar a cidade, ignora os conflitos que compõem a realidade social,
como, por exemplo, a total falta de condições de renda para compor o “mercado” imobiliário
urbano de grande parte da população, que, em Maringá, por exemplo, é representado por 49%
(IBGE, 2000) das pessoas responsáveis pelo domicílio auferindo até três salários mínimos
(R$480,00), valor insuficiente para adquirir, no mercado imobiliário local, um terreno cuja
prestação mensal é de R$300,0052, idêntica às demais opções hoje encontradas no mercado,
como por exemplo, duas outras opções de loteamentos de terrenos53: Jardim Dias I, em cem
prestações de R$345,00 mensais ou Jardim Diamante, em cem prestações de R$379,00
mensais, num empreendimento da Loteamentos Orcello.
No bojo dos governos militares autocráticos e tecnocráticos, ocorreu a difusão para
todo o país de mecanismos de planejamento, especificamente, de um modelo de plano diretor
que a maioria dos municípios brasileiros buscou implantar. Todavia, naquele período dos anos
70 e início dos 80, essa prática era assegurada por uma forte capacidade do Estado em
financiar o processo de desenvolvimento urbano, o que não mais ocorre em função da forte
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Que dá os fundamentos à Carta de Atenas, o documento que, como visto anteriormente, estabelece as bases
para o planejamento urbano.
52
Segundo informação da área de venda de uma das maiores imobiliárias da cidade (Pedro Granado Imóveis),
acerca de um lote no Jardim Paulista II, em maio/2004.
53
Conforme anúncios In: O Diário do Norte do Paraná, Caderno B-12, em 27 de maio de 2004.
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crise fiscal do Estado, que resulta na e da privatização dos serviços públicos, desmonte da
máquina pública e corte nos gastos sociais, a desregulamentação do Estado (ESTATUTO DA
CIDADE, 2002). Nesse contexto, deve ser analisado o planejamento em Maringá que foi
praticado contribuindo com a manutenção do processo programado que já compunha o
ordenamento urbano da cidade, desde sua fundação.
O urbanista Rocha (2004, p. 16), ao responder se a cidade atual é resultado do projeto
inicialmente formulado, diz: “a vontade política aliada à técnica realiza maravilhas. (...) O que
vemos hoje na cidade foi uma estruturação de 20, 40 anos atrás e, sua manutenção, deveu-se
aos planos diretores”.
Na gestão do primeiro prefeito, Inocente Villanova Junior (14/12/52 a 14/12/56), não
havia um planejamento mais sistematizado, o que gerou ações realizadas num âmbito mais
imediato. Conforme afirma o primeiro prefeito, “tudo estava por se fazer”. Porém, havia o
próprio projeto da Companhia para a cidade, que direcionava o seu crescimento inicial. Por
exemplo, foram estabelecidas, na esfera da urbanização, ações como a elaboração do código
tributário e a criação do primeiro conjunto de leis urbanísticas com o Código de Posturas54
(em 24/02/1953, tornada lei em 31/10/1959 - Lei no. 34/59, impresso e divulgado em 1964).
Deu-se, ainda, a criação dos Distritos de Paiçandu, Ivatuba e Floresta (09/12/53) e do Distrito
de Iguatemi (14/06/53).
O segundo prefeito, Américo Dias Ferraz (15/12/56 a 14/12/60) tem uma gestão
pautada por ações menos ligadas ao processo de urbanização da cidade e mais ligadas a outras
questões políticas e controversas55.
A terceira gestão do município, exercida pelo prefeito João Paulino Vieira Filho
(15/12/1960 a 14/12/1964), ao contrário, imprimiu vigor ao processo de desenvolvimento
urbano, com a implantação de infra-estrutura de asfalto, água e esgoto, projeto de galerias
pluviais e ampliação do perímetro urbano, ao norte do município, em relação ao primeiro
plano da CMNP (Figura 5: Planta da Cidade 1945 (Ante-Projeto), com o loteamento dos
bairros Jardim Alvorada, Vila Morangueirinha e Jardim Internorte, destinados à população de
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No qual se legislava sobre o trato com o solo e o espaço urbano (público e privado), escavações, limpeza,
cuidados com a arborização, normas de trânsito, etc...
55
Para conhecer os detalhes ver REIS, 1996, p. 30-41.
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baixa renda56. Naquele período, conforme afirma o urbanista Nildo Ribeiro da Rocha57,
ocorreu a ampliação da largura de algumas avenidas de acesso à cidade e de fluxo interno,
como a Colombo, a Morangueira e a Mandacaru e a continuidade do eixo viário central da
cidade, a avenida Brasil para além da área do aeroporto. Foram projetadas grandes avenidas,
com a permissão da Companhia Paranaense de Eletricidade – COPEL, aproveitando a faixa
de domínio sob as redes de alta tensão, ligando bairros e possibilitando o escoamento do
tráfego. Iniciaram-se, nesse período, programas habitacionais com a construção de 41 casas
populares na Vila Morangueira, entregues em 1963, financiadas pela Companhia Habitacional
do Paraná (COHAPAR) 58.
No mandato do prefeito seguinte, Luiz Moreira de Carvalho (14/12/64 a 31/01/69), foi
instituído o primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento de Maringá, encaminhado e aprovado
pela Câmara Municipal (Lei no. 569/67 em 29/11/1967) que autorizava o Poder Executivo a
firmar um convênio com a CODEPAR – Companhia de Desenvolvimento do Paraná, para a
elaboração do mesmo.
São duas as principais causas que determinaram a elaboração do plano naquele
momento. A primeira foi a necessidade de se fazer um grande planejamento para a cidade,
buscando corrigir as distorções que, como vimos, começavam a surgir na área externa
(relacionadas à ocupação das chácaras) ao plano original com a ampliação do perímetro. A
segunda, referente a determinações do Estado, que propunha um projeto de desenvolvimento
econômico para o Paraná. Mediante diagnóstico realizado, o Norte do Estado se mostrava
uma região tributária da economia de São Paulo, cuja safra de café, por exemplo, era escoada
via porto de Santos e não através do Porto de Paranaguá, mantendo poucas relações com a
região Sul e o sul do Estado, inclusive com a capital.
O governo estadual buscou, então, de acordo com as recomendações do diagnóstico
realizado, integrar os “dois Paranás”, através da previsão de construção da BR 376 (a rodovia
do café) e de um projeto de industrialização autônomo para o Estado – que deveria ser
implantado em três pólos do interior: Ponta Grossa, Londrina e Maringá – a fim de romper a
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Estes loteamentos se caracterizam por um projeto com “grande número de unidades, para aproveitamento
máximo do terreno, e com deficiências em relação aos requisitos urbanísticos (...) ocupação provocada por
atividades imobiliárias especulativas...” (In, Evolução da Ocupação, Plano Diretor Integrado de
Desenvolvimento, Maringá, 1991).
57
Em entrevista a Revista Chez, Ano 1, no 2, 2003.
58
Entre 1967 e 1969, foram construídas e entregues mais 311 casas, que consolidaram a Vila Morangueira como
o primeiro bairro popular, além dos que haviam sido planejados, no primeiro projeto pela CMNP.
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dependência econômica que o Paraná tinha com a monocultura do café, sofrendo, por um
lado, com as flutuações de preço e, por outro, com as intempéries, como as geadas. Esse
projeto demandava, ainda, um outro empreendimento relacionado à implantação de fontes de
energia elétrica. Recomendava-se, ainda, que os futuros pólos industriais fizessem seus planos
diretores de desenvolvimento.
Desta forma, Maringá implementa o seu primeiro plano diretor. Com esse recurso
legal, o controle do uso e ocupação do solo tornou-se ainda mais eficiente do que já era, pois
todas as iniciativas nesse sentido passaram a ser regidas pelas diretrizes constantes no
documento. Por exemplo, no tocante à ocupação propriamente dita, alguns instrumentos
tornaram-se obrigatórios: 1) a lei de Zoneamento; 2) a Lei de Loteamento; 3) o Código de
Edificações; 4) as Leis de Organização Administrativa Municipal; e 5) a Legislação dos
Órgãos do Sistema local de Planejamento (CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ, 1967).
A Lei no. 621/68 instituiu o primeiro Plano Diretor fixando as suas diretrizes
fundamentais em 09/10/1968, em acordo com os objetivos do Estado. Alguns princípios
orientadores básicos foram estabelecidos para o Plano: a) prioritariamente, a busca da
consolidação de Maringá como pólo da região Noroeste do Paraná; b) a necessidade de
diversificar a economia, eliminando a dependência do café; c) a busca da promoção de “uma
eficaz organização de suas comunidades e do comportamento das populações urbanas”, não
ocorrido devido à acelerada ocupação social da região; d) a implementação de um
desenvolvimento local alicerçado em estrutura e equipamentos urbanos59 racionalmente
implantados. Com relação ao contido no item c, convém destacar que há ali resguardada uma
preocupação referente ao fato de que a rapidez da ocupação desta região pudesse ter
acarretado problemas na organização e no comportamento das populações urbanas, “pouco
integradas”, devido aos frágeis laços comunitários então existentes, e que isso se revertesse
em empecilhos ao desenvolvimento da urbanidade.
Os primeiros objetivos planejados para o desenvolvimento da cidade foram também
estabelecidos nesse mesmo documento (em consonância com as diretrizes dadas pelo Estado
do Paraná) no seu art. 6o: a) consolidação de Maringá como pólo regional; b) industrialização
da economia; c) integração social das correntes migratórias; d) dinamização das comunidades
urbanas; e) criação de um sistema educacional moderno que gere adequada formação de mão-
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Conjunto de creches, centros esportivos, áreas de lazer, praças, enfim, espaços onde uma série de serviços
públicos possam ser prestados.
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de-obra; f) implantação de uma estrutura urbana compatível com o desenvolvimento social e
econômico; g) a contínua elevação da eficiência da administração local (CÂMARA
MUNICIPAL DE MARINGÁ, 1968, Lei no 621/68, fl. 4). Essas propostas de legislação
urbanística foram relativamente acanhadas, mas conseguiram controlar satisfatoriamente o
crescimento da cidade, sobretudo, quando, em meados da década de 1970, o café foi
substituído pela soja, gerando um significativo êxodo rural e a conseqüente migração para as
cidades60. Nesse período, houve um excessivo crescimento dos maiores pólos urbanos
paranaenses, dentre os quais Maringá.
O poder executivo maringaense, a partir da criação de uma assessoria de
planejamento, vislumbrou a necessidade de adotar medidas que disciplinasse, com maior
rigor, o processo de crescimento urbano que ocorreria como conseqüência do fluxo migratório
em curso. Nesse momento, foram adotadas as diretrizes para o crescimento citadino, que
estabeleceriam as ações reguladoras de tal processo. Basicamente, elas determinavam que, à
medida que os loteamentos novos fossem aprovados, ocupando as chácaras do cinturão verde,
o sistema viário planejado inicialmente deveria ser implantado, gradativamente, onde já se
encontravam as estradas rurais definidas no primeiro projeto da companhia em continuidade
às avenidas existentes na cidade61, proporcionando uma tranqüila mobilidade no sistema de
circulação da cidade e região.
Ainda nesse plano, tratou-se de uma outra medida referente à previsão de vias no
fundo dos vales ao longo de diversos cursos de água que cortavam a cidade. Localizada no
espigão principal da região, sendo sitiada por uma série de nascentes que passaram, com essa
prática, a ser protegidas pelos bosques (parque do Ingá, bosque dos Pioneiros e Horto
Florestal) que as circundavam, em torno dos quais foi feita uma série de ruas contornando as
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A questão não se constitui em objeto específico de nossas análises. Todavia é preciso destacar que a
substituição do plantio de café e conseqüente êxodo rural não adveio somente da geada de 1975, mas, também,
das novas políticas governamentais que incentivavam outras culturas ou novos processos para a cafeicultura:
“Em 1975, 32% da cafeicultura nacional estava instalada no Norte do Paraná. Mas a geada desse ano e a
erradicação dos velhos cafeeiros eliminaram cerca de 211 mil pés no estado, diminuindo a área destinada à
cafeicultura em 59 mil hectares entre 1970 e 1975, e mais 224 mil ha. no qüinqüênio seguinte, totalizando uma
redução da área plantada de 282.472 ha. durante os anos de 1970. Por outro lado, ao mesmo tempo em que
seguia a erradicação, novas plantações eram realizadas sob rigoroso controle, ou seja, em novas bases técnicas.
Assim, entre 1970 e 1979, diminuiu em 27% o total de cafeeiros adultos no Estado, aumentando em 48% os
cafeeiros novos, enquanto a área plantada sofreu decréscimo de 26%, o que indica que a produção se tornou mais
intensiva. As novas plantações passaram a ser formadas sob rigoroso controle por parte das instituições de
crédito” (ROSA, 1990, p. 44).
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Por exemplo, a avenida Morangueira como continuidade da avenida São Paulo; a avenida Mandacaru em
continuação à avenida XIX de Dezembro; prolongamento da avenida Tuiuti, dentre outras.
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cabeceiras e ao longo dos cursos de água desses fundos de vale, que foram denominadas vias
paisagísticas. Outras vias marginais também foram projetadas. Tratava-se das rodovias de
tráfego pesado que cruzavam a cidade, servindo de vias de passagem, ou de transporte das
indústrias e dos armazéns que estavam estabelecidos ao longo das mesmas.
Em 1977, com a aprovação do Plano Viário que estabelecia as diretrizes de
arruamento e sua efetiva utilização, tornou-se possível que Maringá desenvolvesse grandes
eixos de circulação, que oxigenasse suficientemente seu tecido urbano através das grandes
avenidas que partem do centro da cidade rumo aos bairros mais longínquos, fluindo sem
obstáculos.
Ainda nesse período, foram feitos, junto com as diretrizes viárias, estudos visando à
atualização da legislação urbanística, em vigor desde 1968. O núcleo das mudanças propostas
se referia à verticalização da ocupação do solo, especialmente no centro da cidade. As
mudanças estabeleciam parâmetros mais restritivos para a ocupação da área central (só
aprovadas em 1984), visando assegurar maior qualidade daquele espaço que já apresentava
problemas relacionados, por exemplo, com a inexistência ou pequeno recuo nas divisas dos
edifícios contíguos.
Conforme se mostra abaixo, através das respectivas leis, em 1991, reformulou-se o
Plano Diretor acoplando a ele uma expressão metropolitana na abordagem do espaço urbano
constituindo-se na legislação ainda em vigor na sua estrutura básica, que sofreu uma
atualização em 1994 e outra em 1999 apenas referentes ao zoneamento (mudança de
perímetros e de padrões de uso e ocupação).
Com a implantação do Plano Diretor, o Executivo e o Legislativo municipais
governam, desde 1968, a partir de planejamento global e de longo prazo62. Todo o processo
de crescimento e desenvolvimento urbano maringaense tem sido regido pelas disposições que
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O que justificou, por exemplo, que no mandato do ex-prefeito João Paulino Vieira houvesse o asfaltamento de
370 mil metros quadrados na primeira gestão e de 2 milhões e trezentos mil metros quadrados na segunda gestão,
o que era considerado desnecessário pela população, à época, pois, até áreas desabitadas onde ainda havia
grandes plantações agrícolas foram asfaltadas. Essa infra-estrutura se instalava dada a previsão de sua ocupação
futura, conforme afirmou o ex-prefeito em entrevista ao jornalista Edson Marassi, no Programa Ponto de
Equilíbrio, publicada integralmente em 07 de maio de 1995 (Jornal do Povo, p. 11, caderno 1-6).

71

se encontram nos planos que, conforme as necessidades, sofreram modificações desde a
implantação, em 196863.
Na entrevista com o prefeito do mandato seguinte, Adriano José Valente (01/02/69 a
31/01/73), sobre o período em que esteve à frente do Executivo maringaense, o mesmo,
quando questionado sobre as características principais do projeto de urbanização que orientou
seu mandato, afirmou que houve uma preocupação central em fornecer a estrutura básica para
esse processo, por exemplo, realizando o primeiro levantamento fotográfico do município,
que subsidiou o planejamento posterior da cidade. Pois, como ele mesmo relatou:
O centro da cidade formava uma “bacia”. Quando chovia havia um mar de
água e um mar de lama. Assim encontrei Maringá. A primeira obra a ser
realizada deveria ser a conclusão das galerias, cujas valetas, já cavadas,
tinham 5 metros de profundidade. Na época o Giuseppi (da Construtora
Conterpavi) disse que com pagamento ou não ele entregaria a obra
terminada. Das avenidas Duque de Caxias e Brasil, foi retirado,
respectivamente, o “pé de moleque” (lascas de pedra, colocadas em pé uma
junto à outra) e o paralelepípedo (usado depois no Parque do Ingá), e feito o
asfalto. O orçamento era limitado. A prefeitura funcionava numa casa de
madeira, onde hoje está a Biblioteca Municipal, e foi substituída por uma
construção de 4000 m2, que já tivera início no mandato anterior. Somente o
térreo foi construído e utilizado, do projeto de José Belutti (o mesmo
arquiteto que projetou a catedral) que previa 10 andares, com praça cívica na
única área construída e nunca utilizada como tal (VALENTE, 2001).

O Plano Diretor de Maringá passou a ser cumprido, integral e rigorosamente, a partir
do mandato desse prefeito. Ele fala64 sobre a idéia de que a implantação dos novos bairros,
como o Jardim Alvorada, obedecesse ao plano piloto:
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Segue a relação de todos as legislações que o município implantou: Código de Posturas de 24/02/1953, Lei no.
34/59 – Plano Diretor, Lei no. 621/68 – Diretrizes Viárias de Maringá, 1977 – Zoneamento, uso e ocupação das
áreas de perímetro urbano, Lei complementar no. 08/83 – Plano Diretor Integrado de Desenvolvimento de
23/12/1991, Lei C. no. 01/91 – Conselho de Desenvolvimento Municipal de 10/12/1992 Decreto no. 748/92 –
Novos Perímetros das Zonas Urbanas de Maringá de 23/12/91, Lei C. no. 02/91 – Plano Diretor “Projeto Ágora
de Maringá”, Lei 3051/91 – Lei C. 23/93 de 08/10/1993, Plano Diretor do Novo Centro de Maringá; Perímetros
das Zonas Urbanas e arruamento do Município, Lei C. no. 45/94 – Leis de alteração de perímetros urbanos: Lei
C. 251/98 (Iguatemi); Lei C. 282/99 (Maringá); Lei C. 297/99 (Iguatemi); Lei C. 332/99 (Maringá) – Lei C.
331/99 de 16/12/99, Uso e Ocupação do Solo no Município de Maringá. Após 2000, ocorreram modificações
relacionadas a coeficientes de ocupação e ampliação do perímetro urbano em Maringá.
64
Em entrevista a Lopes Leal para o “Projeto Memória”, da Divisão de Patrimônio Histórico e Cultural Prefeitura Municipal de Maringá, 1994, p. 28.
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A minha idéia era a seguinte: o perímetro urbano tem de ser acrescido
sempre de novos bairros mas não distantes, esse período de fazer bairros
distantes, não concordo até hoje, por isso que encarece, primeiro você joga a
população para a periferia, longe do centro, do teatro, do cinema, do
supermercado, etc. Eu acho que o perímetro urbano tende a crescer
paulatinamente à medida que as áreas vão ficando mais maduras para fazer
um loteamento. Pode ser que aí dê certo, ao longo do tempo, pôr um bairro
aqui, outro bairro acolá longe, etc., é claro que no final quando a cidade tiver
quinhentos ou seiscentos mil habitantes tudo vai ser uma só coisa, mas
enquanto isso aquela população está sofrendo muito no isolamento, e outra
coisa, torna-se o serviço público muito mais caro, o esgoto, a água, o
transporte, etc., eu tenho essa concepção urbanística.

Afinal o planejamento, legalmente constituído por este instrumento urbanístico, passa
a ser orientação dada às administrações ulteriores da cidade. Condensando tal relevância,
afirma ainda:
...realizamos um novo estilo, um modelo atualizado e dinâmico de
administração e nos encaminhamos para a implantação do planejamento
como forma decisória do caminho das opções de uma administração.
Como implantadores de uma nova idéia, de uma nova ordem, vivemos a fase
difícil das descrenças e das rejeições por falta de hábito, da experiência e da
consciência do planejamento em substituição ao improviso, e às idéias
luminosas e apriorísticas (VALENTE, 1973, p. 4).

Prosseguindo a análise das gestões municipais, observa-se que, na primeira gestão do
prefeito João Paulino Vieira Filho (1961-1964), algumas ações concretas reconfiguraram a
cidade. Os chamados ambulantes foram retirados das ruas e o comércio regular organizado.
Nesse período, teve início a construção de uma extensa obra de infra-estrutura composta de
rede de esgotos, galerias pluviais, rede elétrica e obras de abastecimento de água, coleta de
lixo e construção de casas populares. Além das obras da Rodoviária Municipal, ampliação do
Aeroporto, integração dos Bairros Jardim Alvorada, Morangueirinha e Internorte, conforme
previra o planejamento original da Companhia Melhoramentos, adequando toda a ampliação
da cidade para o que fora inicialmente previsto, inclusive com o alargamento de algumas
avenidas para conformá-las à definição original, como verificamos anteriormente.
Obedecer ao desenho do projeto inicial acabou se tornando um pré-requisito
obrigatório para a aprovação de todos os novos empreendimentos que foram lançados desde
então. Todo loteamento novo repete o padrão do núcleo inicial da cidade, com largas avenidas
duplas (traçadas com 46, 35 e 30 metros de largura) cruzadas em rotatórias que abrigam
jardins, praças, coretos, passeios, etc., pré-definição das áreas residenciais, comerciais,
industriais, bem como a reserva de áreas públicas para abrigar equipamentos sociais como
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escolas, creches, postos de saúde e obrigatoriedade de que os terrenos residenciais tenham no
mínimo 300 metros quadrados.
Contudo, os benefícios dos bairros centrais destinados às rendas média e alta não
foram estendidos plenamente aos loteamentos populares. O processo de urbanização da
cidade contemplou, mas não resolveu as contradições, pois elas são, ao lado das dinâmicas
relacionadas às desigualdades sociais, mais determinantes do que os planos que buscam
resolvê-las, isto é, têm mais força do que o planejamento.
Essa realidade de desigualdades sociais, apesar de ser contemplada no projeto que a
companhia implementou, que, como vimos, previa os lugares onde os pobres estabeleceriam
suas residências, foi mais diligente que as previsões sobre ela. Na década de 1950, passaram a
ocorrer processos de ocupação irregular de terrenos públicos: na Vila Esperança, Colônia
Portuguesa, av. Tuiuti, Vila Nova (favela do Queiroz), rua Monte Cáceros, rua Guedner e
travessa Liberdade (as três são a favela do José do Suspensório), rua Setúbal, vila
Morangueira (Chácara 94, 110, rua Havaí e atrás da Chácara Porta do Céu), Vila Moema e
Chácara 15 (REIS, 1996, p. 91) e, ainda, localizados próximos à área central, notadamente na
região do cemitério, onde se desenvolveram pequenas favelas. Cerca de 300 barracos foram
levantados por moradores sem acesso ao mercado imobiliário oficial, onde moravam sozinhos
ou com suas famílias, originando a “Favela Cemitério”.
Encontramos em Maringá, naquele período (anos 1970-1980), o mesmo processo
comum a tantas cidades brasileiras que deu origem à favelização. Porém, incomum, aqui, foi a
reversão das ações de invasão e o impedimento da reincidência dessa prática. Em Maringá,
encontramos reflexos da pobreza, como os moradores de rua que observamos anteriormente,
porém esse fenômeno não implementou, mais recentemente, processos de invasão que
resultem em favelas. Um dos imobiliaristas por nós entrevistado fala da seguinte maneira
sobre a “evasão” de que tratamos:
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Agora, por exemplo, Maringá não tem favelas, tinha alguma favela.
Agrupamento de pessoas que vão lá constroem barracos e moram. O que
tinha em Maringá eram cortiços, sem nenhum conforto, alugados a preços
acessíveis e as pessoas moraram lá. Aí a Prefeitura, pegou, porque eram
poucos também, começaram a combater e acabaram com isso. Tinha uma ali
na Avenida Gurucaia [Favela Cemitério] e um cortiço na Neo Martins.
Inclusive esse ano denunciaram pelo jornal e eu vendi esse imóvel para a
Capsema. Não era bem um cortiço, era uma pensão, pensão também não era.
Alugavam um cômodo, um quarto, e moravam famílias, uns 8 ou 10 quartos.
Ainda lá se aluga, mas demoliram todos os quartos. Existia ali. Veja a
preocupação do poder público para acabar com isso e a existência aqui perto,
por exemplo, do mutirão ali no Sarandi, é uma vergonha aquilo, não sei se
você conhece. E quem mora em Sarandi, mora em Maringá. É uma vergonha
(IWATA, 2002, destaque nosso).

Ou seja, a intervenção do poder público na resolução dos problemas relacionados à
existência de favelas em Maringá, nas décadas de 1970 e 1980, ocorreu de forma contundente.
Teve início na administração de Sílvio Magalhães Barros (1973-1977), prosseguindo no
segundo mandato do prefeito João Paulino Vieira Filho (1977-1982) e finalizando no mandato
seguinte do prefeito Said Ferreira (1983-1988). Os moradores das 14 pequenas favelas
(próximas ao cemitério) foram transferidos para núcleos populares construídos com recursos
públicos, como é o caso do bairro denominado Santa Felicidade (PROFILURB65), onde hoje
se concentra grande número de pessoas cujas rendas eram e se mantêm muito baixas. As
cidades de Sarandi (Jardim Independência) e Paiçandu (Vila Guadiana) também se
constituíram em espaços que acolheram os desfavelados de Maringá. Nos anos 80, outros
núcleos de “habitação sub-normais” (denominação que o IBGE dá às favelas) foram desfeitos
com a transferência dos moradores para conjuntos habitacionais, como o Conjunto Roberto
Requião (com 1166 casas), por exemplo, construído durante a gestão de Said Ferreira.
Said Ferreira66 (1983-1988 e 1993-1996) afirmou que, tendo sua primeira gestão um
período de seis anos, foi possível um grande número de realizações. Entretanto dá destaque à
política de urbanização empreendida:
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Trata-se do “Programa de Financiamento de Lotes urbanizados” criado pelo Banco Nacional de Habitação em
1975, para financiar projetos que visavam a resolver, entre outros, os problemas relacionados às ocupações
ilegais e aglomerações não-planejadas.
66
Ex-prefeito, em entrevista que nos concedeu em setembro de 2002.
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Na sucessão dos prefeitos foi obedecido o Plano Diretor estabelecido bem
como na sucessão das administrações (...) todas acompanhando o
desenvolvimento da cidade para evitar desvios do planejamento real da
cidade de Maringá. Bom, a minha contribuição, ao assumir a prefeitura de
Maringá em 1983 até 1988. Na parte urbanística, eu desfavelei a cidade.
Havia 14 pequenas favelas, e eu transferi todos esses favelados para o
Conjunto Santa Felicidade. Eu construí 256 casas lá e também desenvolvi
um plano habitacional para funcionários da Prefeitura e do Estado em
terrenos doados pela Prefeitura. Foi uma forma da gente compatibilizar a
habitação como base do alicerce de uma família e naturalmente desenvolver
um programa de industrialização, de preparação de mão-de-obra
(FERREIRA, 2002).

Enfim, o processo de desfavelização empreendido em Maringá, além de compor os
programas nacionais que financiavam tais iniciativas, constituiu-se na continuação do
processo de embelezamento que sempre caracterizou o desenho urbanístico da cidade, bem
como, também, na conservação do processo de segregação residencial das baixas rendas para
fora dos espaços destinados às elites, pois as áreas onde as favelas foram se formando, na
região do cemitério, são muito próximas da zona residencial principal e do centro da cidade.
Neste sentido, isto é, como suporte do processo segregador, os planos diretores foram
importantes definidores do espaço urbano que se construiu em Maringá. As palavras desse exprefeito sublinham o que temos destacado, que Maringá buscou manter-se fiel ao primeiro
traçado, incorporado pelo conjunto da legislação subseqüente. O desfavelamento,
empreendido na primeira gestão de Said Ferreira, foi retomado na segunda gestão, pois, de
acordo com ele67:
O núcleo inicial do Santa Felicidade é o PROFILURB. São 32 casas que
foram construídas pelo Sílvio Barros. E eu construí o Santa Felicidade com
256 casas ali, no mesmo espaço[...]
O Santa Felicidade estava congestionado, na casa em que tinha uma família
morando, vinha o avô, o pai, era uma pequena favela. Fizemos o Conjunto
Requião. Compramos 64 alqueires no Guaiapó e construímos ali 1296 casas
e também 1000 lotes urbanizados. Eles pagavam nessas casas 10% do salário
mínimo. Teve também 202 casas em Iguatemi e 89 casas em Floriano. Com
essas casas em Iguatemi, nós dobramos o número de casas de lá...

Conseqüentemente, encontramos dois espaços com uma ocupação residencial por
moradores de rendas baixas em Maringá, o Bairro Santa Felicidade e o Conjunto Requião,
pois o rigor da legislação quanto ao uso e ocupação do solo urbano na cidade, como já
afirmamos, não alcança plenamente a dimensão das questões sociais. Um olhar abrangente
para a cidade de Maringá encontra consonância entre a ação e o planejamento, como se todo o
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Em entrevista à autora.
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processo se resumisse à regência de uma orquestra cujo resultado é a perfeita harmonia,
entretanto as especificidades deixam entrever as contradições (inerentes a uma sociedade de
classes) na construção deste espaço urbano. Isto é, os problemas existem e como tais, se
fazem perceber. O próprio ex-prefeito João Paulino destaca alguns desse gênero:
Bom, a Vila Santo Antonio foi um desses problemas do progresso de
Maringá, onde foram autorizados diversos loteamentos ainda pela prefeitura
de Apucarana e depois Mandaguari e mesmo de Maringá. Porque esses
loteamentos só passaram a ter uma seqüência lógica depois da minha
primeira administração, que foi o caso do Jardim Alvorada. Tem alamedas,
mas que terminam em ruas ou avenidas, não terminam em cima de casas.
(...) A Vila Santo Antonio era um emaranhado de loteamentos sem
seqüência, e eu demoli casas, liguei ruas, gastei uma fortuna na Vila Santo
Antonio. [...] as ruas não tinham continuidade, teria que ser demolida toda
uma quadra...

Em resumo, podemos dizer que, no período de 1977 a 1982 (segunda gestão do
prefeito João Paulino Vieira Fo.), foram restabelecidas as diretrizes do crescimento da cidade,
conforme as inicialmente planejadas, que ainda hoje são determinantes. Nesse mesmo
período, foi revisto o plano diretor em vigor, que tratava do re-estudo das linhas urbanísticas
da cidade para o processo de verticalização, porém sua aprovação ocorreu só em 1984. O
atraso na apreciação daquela matéria levou a desfigurações no espaço urbano da área central
onde pode ser encontrada, por exemplo, uma quadra da cidade com uma taxa altíssima de
ocupação por arranha-céus geminados, construídos um ao lado do outro, numa ocupação
desordenada que não teria ocorrido se a matéria preparada pelos órgãos de planejamento da
prefeitura tivesse sido apreciada antes pelo legislativo.
Na década de 1980, foi projetada uma remodelação do centro velho da cidade, no
entorno das estações rodoviária e ferroviária. Denominado Projeto Ágora, oriundo da idéia de
retirar o pátio de manobras da RFFSA, composto pela estação e pelo conjunto de trilhos e
desvios da área central, para desafogar o trânsito de veículos constantemente congestionado
nas direções norte-sul da cidade. Este seria deslocado para um terminal ferroviário já existente
na saída sul da cidade, que havia sido construído no mandato do prefeito Sílvio Barros
(01/12/1973 a 31/01/1977) para receber o cimento que, dali, era enviado de caminhão para a
construção da Usina de Itaipu.
Para a remodelação desta área central, houve uma negociação acerca do terreno de 08
alqueires a sofrer a intervenção, pertencente à Rede Ferroviária, que previa a devolução da
área com toda a instalação para a Prefeitura Municipal que, em contrapartida, cederia à
RFFSA um terreno de 22 alqueires localizado em outra área. Firmou-se o convênio entre a
77

Prefeitura Municipal e a Rede Ferroviária Federal, do qual também participou o Ministério
dos Transportes. A idealização no Novo Centro68 do Projeto Ágora, foi encomendado ao
arquiteto Oscar Niemeyer, que previu a construção de um conjunto de edifícios (residenciais e
comerciais) com amplos espaços de circulação em forma de praças, nos terrenos que seriam
vendidos para financiar o rebaixamento dos trilhos do trem (que eram um empecilho ao
trânsito na região central da cidade) e o trabalho da empreiteira. Na citada entrevista, o exprefeito Said Ferreira descreve, com alguns pormenores, tal processo:
Foi feito o convênio. A prefeitura comprou e pagou os terrenos para a
permuta, e a gestão de Ricardo Magalhães Barros69 procedeu a transferência
das casas dos ferroviários para o Borba Gato, o depósito de combustíveis no
limite com Sarandi e tirou a estação ferroviária do centro da cidade,
transferindo-a para a área de Itaipu. Na minha segunda administração
retomamos o projeto, destinando 24.200m2 sobre o túnel a uma larga
avenida. Através da Urbamar70, foi realizada a execução das obras do Novo
Centro, com implantação do Tunnel Liner com 1500 metros de extensão e do
túnel de concreto para a linha férrea rebaixada, com 1250 metros e de vários
viadutos... (FERREIRA, 2002).

Todavia esse empreendimento não teve continuidade a partir de 1996, na
administração seguinte, e, desde então, o que ainda existe nesta área central de Maringá, onde
o Projeto Ágora deveria ter sido implantado, é um enorme canteiro de obras paradas, de 8
alqueires, que pode ser visto à direita da foto abaixo (Figura 10). Não obstante o fato de que
alguns terrenos da área foram comercializados, onde se implantaram projetos individuais
(comerciais) que, todavia, não guardam qualquer relação com a idealização proposta por
Niemeyer. Recentemente, a Prefeitura Municipal (meados de 2004) também retomou as obras
(calçamento, urbanização e re-locação de um terminal de transporte urbano) naquela região,
porém encorpando o movimento de rompimento com a possibilidade de implantação do
“Projeto Ágora”, conforme idealizado por Niemeyer.
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Nome com o qual esse projeto passou a ser identificado pela população.
Prefeito municipal cujo mandato foi exercido entre os anos de 1989 a 1992, período em que toda a estrutura
construída naquela área foi demolida, para o início da implantação do projeto, incluindo-se a antiga estação
ferroviária.
70
Empresa autárquica municipal de urbanização do município.
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Figura 10: Vista aérea do "Novo Centro"

Fonte: CODEM – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá.

Realizando uma avaliação crítica sobre a não-implantação do projeto original, como
Presidente da Urbamar, o ex-prefeito71 João Paulino Vieira Filho afirma:
...Realmente o projeto do Oscar Niemeyer era faraônico e depois ele pecava
pelo seguinte: ele estava colocando uma zona residencial numa área que
deveria ser essencialmente comercial. Para não invadirem a zona 2, a 4, a
572, quer dizer, a própria zona 7 tem áreas residenciais e comerciais. Então
nós chegamos à conclusão que além de faraônico e ter exigências absurdas,
que a administração anterior, embora não tivesse alterado em lei, deixou sem
efeito. Por exemplo, a construção de duas garagens, as duas por conta do
proprietário, sendo uma para uso público...
Tinha que ser alterado e nós entendemos, juntos com os técnicos, com o
prefeito, conselho de administração, que aquela área tem que ser comercial...

Apesar de condizente com o processo de ocupação elitizada da área central, o projeto
idealizado na gestão do prefeito Ricardo Barros (1989 a 1992) não foi implantado na gestão
seguinte de Said Ferreira, devido a discordâncias na sua concepção, além da própria
grandiosidade, custos envolvidos e problemas de várias ordens como o relato abaixo anuncia:
Negociamos com cada proprietário, permutas de áreas equivalentes dentro
do novo projeto, respeitando o direito de propriedade. O prefeito, em seus
primeiros atos (...) cancelou o alvará de construção de um shopping, a ser
construído por um grupo de empresários, proprietários de vários pequenos
terrenos a título de dívidas. Aliás, poucos sabem que vários terrenos foram
dados em pagamento pela Prefeitura, em gestões anteriores. Isso acabou
alterando e inviabilizando o “Projeto Ágora” de Niemeyer. Algumas pessoas
menos informadas acham que fomos nós os responsáveis pelo projeto ter
sido vetado. Acontece que ele foi elaborado para ser executado e
comercializado por uma única empresa construtora que veio a falir mesmo
antes de começar a obra. Portanto, já estava por si só inviabilizado. Hoje
grande parte do novo centro pertence a particulares (ROCHA, 2004, p.16).
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Em entrevista a Edson Marassi, Jornal do Povo, Maringá, 1995, p. 11.
Áreas que são exclusivamente residenciais.
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Na administração seguinte, do prefeito Jairo Gianotto (1997 a 2000), não foram
realizados quaisquer projetos significativos no âmbito da urbanização da cidade, tendo este
prefeito sido deposto no último ano de sua gestão, por comprovados atos de desvios de verbas
públicas que levaram, além da deposição do prefeito, à condenação e prisão do então
Secretário de Fazenda do município.
Atualmente, as normas estabelecidas para o desenvolvimento urbano estão
contempladas na Lei de Zoneamento73 (Figura 11), na Lei de Loteamento, no Código de
Edificações, nas Leis de Organização Administrativa Municipal e na Legislação dos Órgãos
do Sistema Local de Planejamento (Lei Complementar no. 331/99), que estabeleceram as
atuais categorias de uso do solo maringaense (Figura 12).
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Que estabelece as diversas zonas de ocupação: Zona Central – ZC; Zona de Comércio e Serviços Setoriais –
ZCS; Zona de Serviços – ZS; Zonas Industriais – ZI: ZI1, ZI2, ZI3; Zonas Residenciais – ZR: ZR1, ZR2; ZR3;
ZR4; ZR5 e – ZR6; Zonas de Proteção Ambiental – ZP (19 áreas); Zonas Especiais – ZE (14 áreas); Zona
Agrícola – ZA.
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Figura 11: Lei de Uso e Ocupação do Solo de Maringá - 2000

Fonte: Home page da Prefeitura Municipal de Maringá74 (Consulta em Janeiro/2003)
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Na legenda as siglas significam: ZC - Zona Central; ZCS - Zona de Comércio e Serviços Setoriais; ZI - Zona Industrial (1,2,3); ZR - Zona Residencial (1,2,3,4,5,6); ZP - Zonas de
Proteção Ambiental; ZE- Zonas Especiais; ECS - Eixo de Comércio e Serviços.
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Figura 12: Categorias de uso do solo - 2004

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá/SEDUH, 2004.
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A seguir observamos que apesar da autoridade do planejamento em Maringá, as
diretrizes viárias foram as maiores definidoras do espaço urbano, pois,
...o plano das diretrizes de 77, é a única porção de um Plano Diretor que dá
certo, porque tem uma vinculação muito forte com a idéia que as pessoas
têm da cidade, que é o que é mais forte na cidade: a rua. A rua é o espaço
público, a rua pertence a todo mundo, a rua define a cidade; tem os cheios e
os vazios, a rua é o cheio, onde circula tudo, onde as pessoas circulam.
Como o Plano das Diretrizes Viárias de 77 era eminentemente isso mesmo,
um plano de diretrizes de arruamento para o futuro foi muito fácil pra cultura
popular assimilar isso e aceitar; os vereadores inclusive fazer isso ser
respeitado. Enquanto que se você começa com coisa muito sofisticada, [...] e
a coisa se descola da cultura da população, deixa de ter utilidade, ninguém
quer saber daquilo, fica letra morta, são aqueles aspectos da lei que não
pegam, enquanto que o arruamento pega, então Maringá tem isso de sorte a
seu favor, e isso é único, nenhuma outra cidade que eu conheça tem esse tipo
de projeto é muito particular de Maringá (SOCORRO, 2004).

Quando Villaça se referia ao “plano discurso”, ele dizia exatamente isto, que os
técnicos, na maioria das vezes, têm uma visão de planejamento em si mesmo, não alcançando
ressonância na vida concreta das pessoas. Nos argumentos acima, encontramos a valorização
da rua como um espaço relativo ao cotidiano de toda a população, o projeto foi aceito e
valorizado por todos até os dias atuais. Contudo, há em Maringá, uma visão de espaço público
muito comprometida, pois os habitantes das áreas centrais admitem que os espaços públicos
(praças e ruas) sejam ocupados apenas enquanto áreas de circulação e não áreas de
permanência. Ou ainda, como mostra uma das diretrizes do Congresso da Cidade, à qual já
nos referimos, que foi à plenária final para votação, contemplando a não-utilização livre das
praças públicas e não foi aprovada pela maioria dos delegados.
A zona comercial prevista no plano inicial compreendida pelas avenidas Tamandaré,
Tiradentes, Pedro Taques e Cidade de Leiria, atualmente, é destinada não apenas à atividade
comercial, mas, com um intenso crescimento vertical, concentra edifícios de escritórios e
residências, estabelecimentos bancários e os mais diversos serviços ampliando as funções a si
destinadas inicialmente. Assim também se caracteriza, com uma ocupação diversificada, a
avenida Brasil (o principal eixo da cidade), no seu prolongamento para o leste, até a praça
Souza Naves e para oeste, até a praça 31 de Março (onde já foi um dia o “fim da picada”).
O desenvolvimento das funções de comércio ocorreram ao longo do eixo da Avenida
Brasil e, também, em todas as avenidas da cidade, inclusive nos novos bairros que foram se
formando, onde se encontra uma reprodução desta característica do primeiro projeto, prática
que configurou bairros onde estão concentradas, como já firmamos, uma área comercial
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própria, bem como, serviços básicos e estrutura de equipamentos urbanos (escolas, creches,
postos de saúde). Cabe destacar que nem todos os bairros da cidade apresentam estas
características já implantadas, alguns, mais recentes, são deficitários no que concerne à
estrutura e equipamentos citados.
Com estas preliminares históricas, levantamos inúmeras questões que perpassarão toda
nossa pesquisa. Especialmente acerca da preponderância do papel do poder público na
fundação e manutenção do modelo de cidade que se construiu e da existência ou não do
processo de segregação socioespacial em Maringá oriundo do modelo projetado e implantado.
Em outras palavras, foram as ações concretas do poder público que pudemos observar, as que
conseguiram resguardar o espaço urbano maringaense das contradições comuns à maioria das
cidades, principalmente a convivência com grande número de moradores de rua, com
paisagens constituídas por favelas, por invasões de áreas de manancial e de fundos de vale.
À questão da segregação, que desenvolveremos no próximo capítulo, gostaríamos de
acrescer a fala do ex-prefeito Said Ferreira, que aponta a necessidade de espaços populares:
...na Vila Operária, o pai da Edith que chamava “José do suspensório”, tinha
três ou quatro favelinhas ali. Eu disse: - olha, eu vou levar esse pessoal para
lá [Santa Felicidade], e não teve problema nenhum. Foi tudo amigável. A
gente sentiu a necessidade de ampliar o número de casas porque no fundo de
cada casa já tinha uma outra habitação, o que está acontecendo hoje no
Requião, com casas de 52 m2., 3 quartos, banheiro, de alvenaria em data
grande. O que é isso? Tem que haver projetos populares para atender essas
pessoas... (FERREIRA, 2003).

Isto é, devemos contextualizar esta afirmação no tempo que a produziu, os anos 70 e
80, períodos caracterizados pelo “milagre brasileiro”, quando, os governos federais
elaboravam inúmeros programas e projetos para o país, disponibilizando vultuosas verbas
para a implantação dos mesmos. Quando vemos um dos prefeitos daquele período fazendo
afirmações sobre os “seus” projetos, precisamos referi-los à época de que se trata, pois os
discursos, via de regra, apresentam as ações como resultantes de iniciativas de seus programas
de governo e de suas boas intenções para com a população. Quando esse prefeito diz “...tem
que haver projetos populares de habitação”, sabemos que estes já existiam, em abundância, e
ele tinha que, simplesmente, aplicá-los.
A concepção dos próprios agentes políticos que estiveram à frente do poder público
(em cargos executivos ou legislativos) é muito intimamente vinculada à visão de que em
Maringá se cumpriu o plano de construção da cidade ideal. No âmbito do planejamento, esse
fenômeno também é muito comum. Um dos ex-prefeitos maringaenses, Ricardo Barros, num
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discurso totalmente acrítico acerca do “espírito público” que caracterizaria as administrações
do município, afirma que:
Planejada desde sua fundação, Maringá manteve os vetores originais do seu
desenvolvimento, possibilitando a implantação de um modelo econômico
diversificado e produtivo, com base na agroindústria. A capacidade
empreendedora de seus habitantes e o elevado espírito público de seus
administradores, ao longo dos 42 anos de existência do município, explicam
o surpreendente índice de qualidade de vida desfrutado hoje por sua
população (BARROS, 1992, p. 5).

A história maringaense esforça-se sobremaneira para registrar as ações que
concretizaram esse ideário composto de empreendedorismo, pioneirismo75, controle,
progresso e trabalho. Esse processo de despolitização dos discursos, que gera a personalização
da construção das cidades, poderia ser explicado por aquilo que Ribeiro (2004, p. 11)
denomina localismo do sistema eleitoral, afirmando que:
A concepção localista dos problemas sociais e a difusão mundial de novos
modelos de política urbana, baseada na concepção competitiva, engendram,
por sua vez, um modo localista de pensar a cidade. O resultado dos
localismos – eleitoral e intelectual – é o fortalecimento da histórica
utilização da cidade como objeto do enriquecimento patrimonial pelos
interesses constituídos nos circuitos da acumulação urbana (capitais
imobiliário, empreiteiro, concessionário, etc.).

Na mesma linha de interpretação sobre a importância do planejamento na cidade,
especialmente nas práticas da sua gestão, na medida em que não reconhece as anteriores à sua
como cumpridoras do planejado, o ex-prefeito João Paulino Vieira Filho, que, de fato,
reconduziu, como pudemos observar antes, a cidade ao seu plano original, diz:

75

Vale ressaltar o que afirma Nelson Tomazi (2000, p. 312) sobre esse “fenômeno” tão presente na região Norte
do Paraná: “Desde o início do processo de (re)ocupação são apresentados, [...] nos mais diversos quadrantes da
região em estudo, uma ‘galeria’ de personagens que são intitulados ‘pioneiros’, procurando assim, enaltecer a
figura de determinadas pessoas e colocar na ação de alguns indivíduos a força da ‘pujança regional’ [...]”.
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Bem, as dificuldades na minha gestão foi ter encontrado o município com
dois prefeitos anteriores que nada planejaram. Encontrei uma cidade sem
planejamento da água, sem planejamento de galerias pluviais e sem
planejamento administrativo e um problema muito sério de atraso de
pagamentos de funcionários, de escolas fechadas, máquinas totalmente
deterioradas que eu tive de recuperar e planejar. Inclusive também o Código
de Posturas era um código antiquado, tirado de prefeituras velhas e já estava
obsoleto e que nós tivemos que suportar, alterando parceladamente para os
interesses da época. Realizei o programa total de galerias pluviais e iniciei
realmente o serviço de asfaltamento urgente e iniciei também o serviço de
água com planejamento para uma cidade de 200 mil habitantes quando
Maringá à época tinha 50 mil habitantes. Isso até foi motivo de estranheza
por parte dos projetistas que na época eram os maiores projetistas do Brasil –
Álvaro Cunha e Azevedo Neto do Escritório Planilha de São Paulo. E no
Brasil uma cidade de 200 mil planejava água para 50 e eu queria planejar
uma cidade de 50 para 200 mil... (VIEIRA, 1995).

À medida que, em Maringá, preservou-se o território urbano das contradições sociais
aparentes, cujo símbolo maior são as favelas, pode-se inferir que o processo de segregação da
pobreza foi bastante eficiente. Em nome da preservação do belo traçado, do desenho
arquitetônico, das concepções urbanísticas, legitimou-se o afastamento de elementos que não
poderiam compor uma paisagem tão encantadora. Nessa orquestração, os interesses dos
sujeitos citados por Ribeiro (capitais imobiliário, empreiteiro, concessionário) sequer
aparecem, como se não existissem de fato na produção da cidade. Porém, há um consenso que
admite ser insignificante a participação da elite econômica na vida de Maringá, a exemplo do
que afirma um antigo imobiliarista da cidade:
... essa elite é muito subserviente, não é um pessoal que tem... pode deitar na
cama à noite no travesseiro, saber que as coisas não estão andando como
deveria mas não tem coragem de tomar posições. Hoje eles estão aí, sabendo
que o Ricardo [Barros] não esteja fazendo uma boa administração, mas tem
um pessoal aí muito preocupado com o eu, só (...) Os mais ricos não tem
coragem de tomar posição (POZZA, 1989, p. 12).

Ao contrário do exposto na afirmação acima, a participação da elite econômica na vida
de Maringá está escancarada na própria organização socioespacial que a cidade apresenta. Se
não conseguíssemos maiores elementos para evidenciá-la, os fenômenos que apresentamos até
este momento poderiam fazê-lo: a segmentação social das áreas a serem ocupadas, já prevista
no projeto original; a expansão do perímetro urbano acompanhada da formação de vazios
urbanos; a valorização dos terrenos vazios pela implantação, nestas áreas, de infra-estrutura
financiada apenas pelo poder público; os processos de desfavelização que retiraram
moradores de baixa renda de áreas de alto valor imobiliário; a priorização de um sistema de
transporte voltado ao uso do automóvel, com a construção de amplas avenidas e organização
de um sistema viário nesse sentido.
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Após as reflexões precedentes, foi possível identificar, claramente, três movimentos
distintos no processo de urbanização de Maringá. O primeiro, no lançamento das vendas dos
terrenos pela companhia (CMNP) quando se buscou pautar o crescimento da cidade pelo
planejamento, objetivo não alcançado plenamente, pois os loteamentos anteriores a 1968
foram distorcidos em relação ao plano inicial; o segundo movimento foi o de tornar efetivo o
planejado, quando se (re)estabeleceu o crescimento conforme o desenho inicial; e, o terceiro
movimento, ligado ao planejamento de grande poder controlador, integrado sistematicamente
aos planos estabelecidos e (re)formulados.
Estes movimentos resultaram numa prática política que engendrou, nos últimos anos,
o modelo de planejamento urbano descrito por Peter Hall como “cidade-empreendimento”,
em que:
O planejamento convencional, a utilização de planos e regulamentos para
guiar o uso do solo pareciam cada vez mais desacreditados. Em vez disso, o
planejamento deixou de controlar o crescimento urbano para encoraja-lo por
todos os meios possíveis e imagináveis. Cidades, a nova mensagem soou em
alto e bom som, eram máquinas de produzir riqueza; o primeiro e principal
objetivo do planejamento devia ser o de azeitar a máquina. O planejador foise confundindo, cada vez mais com seu tradicional adversário, o
empreendedor; o guarda-caça transformava-se em caçador furtivo (HALL,
1995, 407).

Planejar tornou-se uma prática que escamoteia, apesar de manter o discurso da
importância do planejamento para o bem da coletividade, a utilização do conjunto urbano para
a manutenção e aprofundamento do enriquecimento de alguns grupos econômicos,
especialmente aqueles ligados ao mercado imobiliário estabelecido em Maringá (Figura 13),
mas que define o desenvolvimento, inclusive, do conjunto urbano do entorno da cidade pólo,
pela manutenção das ações especulativas reprodutoras dos processos de desigualdade que,
cada vez mais, se acirra e se evidencia no tecido social urbano.
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Figura 13: Vista da área central de Maringá - 2002

Fonte: Arquivo pessoal (Foto Francisco José Peralta)
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CAPÍTULO 2
A REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ: DISCUSSÕES SOBRE
SEGREGAÇÃO E DESIGUALDADE EM CIDADES MÉDIAS

Se o campo não fosse propriedade
e fosse um bem comum da humanidade
com certeza, o campo venceria a guerra
se todos plantassem uma semente
Seria pão demais pra pouca gente
E faltaria gente para tanta terra
Vinicius Santos/Vaine Darde

2.1. Maringá: cidade de “porte médio”
Como observamos no capítulo anterior, a fundação de Maringá obedeceu à forma
planejada, com conseqüências sociais e espaciais consideradas positivas quanto às suas
configurações citadinas. Resultante de um crescimento demográfico que atingiu 303.551
habitantes em 200376, Maringá (assim como Londrina) constitui-se numa “aglomeração
urbana com abrangência regional”, conforme recente trabalho acerca das “redes urbanas
regionais” brasileiras:
A aglomeração de Maringá, agrega continuamente Sarandi e Paiçandu, e
continuamente, Marialva. Possui 380.527 habitantes, com densidade
demográfica de 306,38 [habitantes por km2], em uma das áreas [Sarandi] de
maior densidade de ocupação do norte do estado (sic). Suas taxas de
crescimento permanecem bastante elevadas (3,73% e 2,70% ao ano, nos
períodos analisados) (IPEA, IBGE, UNICAMP, IPARDES, 2000, p. 70).

Na escala de classificação das redes urbanas regionais (Ibid.) Maringá figura como
“aglomeração urbana de maior porte” ancorada em índices como centralidade muito forte,
crescimento da população acima da média do Estado desde 1970 (que não ultrapassou
81,4%), grau de urbanização77 de 98,3878, densidade de ocupação de 545,71 habitantes79 por
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Este dado foi atualizado como população estimada, IBGE – Cidades, homepage consultada em junho de 2004.
O percentual de população urbana sobre o total de população.
78
Destaca-se que Sarandi e Paiçandu apresentaram graus de urbanização quase tão altos quanto os de Maringá,
respectivamente, 97,31 e 96,28 (IBGE, 2000).
79
A densidade demográfica do Paraná é de 47,8 hab/km2 e a do Brasil é de 19,9 hab/km2.
77
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km2, participação no valor adicionado total80 do Estado de 3,37%. Indicadores mais recentes
(IPARDES, Mapas Temáticos, 2003) mostram que tais índices se mantêm crescentes.
Quanto ao tamanho, Maringá é qualificada como uma cidade de porte médio, não
obstante a dificuldade de instituir consensualmente essa definição, como advertem Andrade e
Serra (2001, p. 2), pois inexiste um conceito estabelecido de cidade média que pudesse ser
utilizado em conformidade por todas as áreas do conhecimento. O critério comumente
empregado – e aceito – para determinar tal conceituação é o tamanho demográfico.
A partir desse critério, Maringá é classificada como uma cidade de porte médio posto
que ela compõe “o conjunto de municípios brasileiros, cuja população urbana, segundo o
censo demográfico de 1991, situava-se entre 100 mil e 500 mil habitantes” (AMORIM Fo. &
SERRA, 2001, p. 4).
Cidades de porte médio têm sido apontadas, repetidamente, nos dias atuais, como
excelentes locais para se viver e se investir, figurando, em trabalhos acadêmicos e em artigos
publicados nos jornais e revistas de circulação nacional, como “ilhas de prosperidade”,
verdadeiros “eldorados”. No decorrer da década de 1990, a imprensa descobriu a existência de
um Brasil de interior pujante, no qual cidades médias oferecem um pouco de tudo o que as
grandes capitais dispõem, sem os desconfortos que as metrópoles apresentam. Entre os
espaços urbanos assim identificados, encontram-se Maringá, Uberlândia, Ribeirão Preto e
Londrina (RODRIGUES & TONELLA, 2003). No texto abaixo, mostra-se a necessidade de
questionar as representações que se vêm divulgando, através de poderosas estratégias de
marketing sobre estas cidades.
Entretanto, a ideologia da qualidade de vida deixa de fora tudo que fica nas
franjas da cidade: os pobres e os bairros periféricos, enfim, a pobreza e a
miséria precisam ser apagados. Assim como o padrão anterior excluiu da
história de Maringá e da região grupos sociais inteiros (índios, catadores de
café, ribeirinhos e caboclos), a ideologia da cidade verde e com "qualidade
de vida" resolve que seus pobres não existem, ou que não são tão pobres
assim. A miséria e a sua parceira e inseparável a violência, nessas cidades
médias e bem planejadas, não são tão agudas ou passam a não existir na hora
em que a cidade é apresentada como um produto a ser vendido (COSTA,
2003, p. 27).

80

Total dos tributos fiscais auferidos pelo Estado em cada setor da economia (primário, secundário e terciário)
dos municípios.
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Em 1976, foi implantado o Programa Nacional de Cidades de Porte Médio
(CPM/Bird)81 como resultante de um processo cujos antecedentes podem ser encontrados nos
trabalhos dos pesquisadores, Modesto, Wilheim, Costa, Tolosa e Barat, entre outros. Os
sucessivos planos nacionais, como o Plano Trienal (1963-1965); o Plano de Ação Econômica
do Governo (PAEG) (1964-1966), o Plano Decenal (1967-1976), o Programa Estratégico de
Desenvolvimento (PED) (1968-1970), as Metas e Bases para a Ação de Governo (MEBAG)
(1970) e o I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) (1972-1974), também se
constituíram em iniciativas que geraram esse programa para as cidades médias, pois
buscavam formular uma política urbana nacional, que não se efetivou naquele período, mas
serviu de alicerce para a elaboração de um documento sobre Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano que definiu a preparação das políticas urbanas implementadas nos
anos 70 e 80 (STEINBERGER e BRUNA, 2001, p. 37-43).
Foram essas ações que engendraram, por exemplo, a busca de contenção do
crescimento das metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro e de disciplinamento e controle de
outras metrópoles como Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Campinas, Brasília, Recife,
Salvador, Fortaleza e Belém. Inversamente, implementaram-se ações de dinamização de pólos
de desenvolvimento e de promoção de outras áreas: as periféricas, as de ocupação recente, as
turísticas, aquelas que foram objeto de grande investimento público ou privado e, ainda, as
estagnadas. Essas são as iniciativas que inseriram as cidades de porte médio no cenário das
intervenções urbanas no Brasil (STEINBERGER E BRUNA, 2001, p. 41).
Andrade e Serra, (2000, p. 133) apontam fatores que imprimiram dinamismo aos
espaços urbanos de porte médio (coincidentes com as estratégias apontadas acima): mudanças
recentes nos padrões locacionais da indústria, transformações mais visíveis no movimento
migratório nacional, periferização das metrópoles, política governamental de atração de
investimentos para regiões economicamente defasadas e uma peculiar expansão de nossas
fronteiras agrícolas e de extração de recursos minerais.

81

Cujo objetivo era fortalecer as cidades de porte médio através de financiamento de projetos de ampliação da
infra-estrutura social e produtiva (ANDRADE & SERRA, 2001, p. vi).
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Maringá, um dos pólos da região Norte Central Paranaense (IBGE)82, apresenta um
crescimento demográfico que resulta da tendência recente de alteração no padrão de
urbanização das cidades brasileiras. Num levantamento dos estudos sobre o padrão de
urbanização, frente à crise econômica, das cidades latino-americanas, Lago (2002, p. 32)
afirma que “uma primeira evidência é o relativo esvaziamento econômico e a redução das
taxas de concentração populacional nas grandes metrópoles, redirecionando o processo de
expansão urbana para as cidades de porte médio”. Resulta disso que o crescimento
populacional não é mais um acontecimento restrito às metrópoles tradicionais passando a ser
um fenômeno também das cidades de porte médio, o que gerou, inclusive, a necessidade da
nova classificação para a rede urbana brasileira como mencionamos acima.
No contexto do planejamento de políticas urbanas nacionais, Maringá foi contemplada
com os benefícios dos financiamentos que possibilitaram a implantação e (re)implantação do
projeto originalmente previsto, como vimos no capítulo anterior, quando se expandiram as
grandes vias e se programaram espaços para novos loteamentos residenciais. Foi assim que o
poder público, presente desde o processo inicial de fundação da cidade, regulou o uso e a
ocupação do solo urbano através de uma rigorosa legislação urbanística que se implantou e se
cumpriu quase na sua totalidade. Foram os investimentos públicos oriundos dos programas
para as cidades médias aludidos acima que, naquele período (1977), viabilizaram a
continuação do planejamento inicial, através da construção de uma infra-estrutura que
garantiu amplas vias de transporte, rede de água e esgotos e equipamentos de lazer como
praças e parques. Investimentos maciços naquele momento em infra-estrutura, ampliando o
perímetro urbano, estão entre os fatores que elevaram sobremaneira o valor de muitas áreas
que se destinavam a fins habitacionais e que, por isso, até hoje, ainda não foram ocupadas,
gerando alta rentabilidade ao detentor da propriedade83.
Numa revista de circulação nacional publicou-se recentemente matéria em que o
município maringaense é apresentado nos seguintes termos:
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A região composta de 79 municípios representa a segunda maior concentração populacional e densidade
demográfica do Estado com 70,21 habitantes por km2 (1996), cerca de 20% do total estadual. Nesse espaço
regional estão os dois maiores pólos regionais do Paraná: Londrina e Maringá. Também estão os municípios com
as mais elevadas taxas de crescimento populacional, Sarandi, Paiçandu, Marialva e Mandaguari, no entorno de
Maringá e Mauá da Serra, Cambé, Ibiporã e Arapongas no entorno de Londrina.
83
Isso representa um conjunto de fenômenos (relacionados à criação dos amplos “vazios urbanos” componentes
da paisagem maringaense) que escapam aos objetivos centrais deste trabalho, mas merecem ser investigados
mais detidamente.
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[...] planejada durante a década de 40, a cidade paranaense é uma Brasília
regional. A diferença é que produz riqueza em vez de escândalos. Se
houvesse um hipotético país formado pelo cinturão agrário brasileiro,
Maringá poderia candidatar-se à capital. São 285.000 habitantes e renda per
capita de 7.000 dólares. As taxas de homicídio e analfabetismo estão entre
as mais baixas do Brasil. Toda população tem acesso a água encanada e
coleta de lixo (LIMA, 1999, p. 19).

O vigor local, todavia, não se generaliza para os outros municípios do entorno de
Maringá. À medida que se implantaram os planos de desenvolvimento intraurbano, foi
gestado o processo de criação da Região Metropolitana de Maringá, almejando mecanismos
de administração regional compartilhada pelos vários municípios que a compuseram a partir
de sua institucionalização formal em 1998.

2.2. Região Metropolitana: Pressupostos gerais
Até a década de 70, no Brasil, existiam nove regiões metropolitanas e, hoje, há vinte e
seis. Davidovich (2002) aponta diferenças brutais entre as regiões metropolitanas atualmente
instituídas no país: em um extremo, encontra-se São Paulo, com 18 milhões de habitantes,
que, somada ao Rio de Janeiro, perfaz 35% do PIB nacional. Em outro extremo, encontra-se a
região do Vale do Aço, com cerca de 400 mil habitantes, estruturada em torno da atividade
econômica siderúrgica, caracterizada por fraca integração entre os municípios que a
compõem. Maringá, Londrina, Florianópolis, Vale do Itajaí e o Norte de Santa Catarina são as
mais recentes regiões metropolitanas do sul do país. Somando-as com a Grande Curitiba e a
Grande Porto Alegre, na região sul localiza-se um total de sete regiões metropolitanas
(RODRIGUES e TONELLA, 2003).
Davidovich destaca ainda o que considera uma importante distinção: o fato de as
regiões metropolitanas mais recentes liderarem o crescimento demográfico do conjunto das
metrópoles do país, com taxas que chegaram a 4% ao ano, entre 1991 e 2000. Afirma que isso
“significa dizer que as novas aglomerações têm se constituído em pólos de atração de
migrantes” (DAVIDOVICH, 2002, p. 5), ressaltando como característica das novas
aglomerações a ocorrência do processo de concentração através da integração espacial do
município central com o(s) município(s) de contigüidade imediata. No caso em análise,
vemos acontecer exatamente isso entre Maringá, Sarandi e Paiçandu.
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As mais recentes regiões metropolitanas, criadas após a promulgação da Constituição
de 1988, constituem projetos de iniciativa das assembléias legislativas de alguns Estados. A
autora destaca, ainda, que nem todos os legislativos implantaram regiões metropolitanas além
da área das capitais, pois as suas aglomerações “...não se enquadram em critérios usualmente
aplicados na definição de regiões metropolitanas, tais como a magnitude da população
aglomerada, a capacidade de polarização, a diversidade de funções e assim por diante”
(DAVIDOVICH, 2002, p. 4).
A rede urbana da Região Sul se caracteriza por um número cada vez maior de
municípios populosos concentrados em aglomerações urbanas – que reúne alta densidade de
população e de atividade econômica – constituídas por municípios que apresentam
crescimento elevado, com taxas superiores à média do Estado e contínuo desde os anos 70 ou
80. Esse é um processo comum aos três Estados do Sul do país.
Em sentido contrário, ou seja, mostrando que a criação das novas regiões
metropolitanas não encontra respaldo numa “feição regional” efetiva, Moura (2001, p. 110)
destaca a precedência dos interesses políticos na formalização das mais recentes regiões “em
detrimento de uma acuidade que capte o fato urbano e venha a viabilizar um posterior
processo de gestão articulado”. Destaca, ainda, que a RMM, por exemplo, inclui os poucos
municípios limítrofes ao pólo central e vários outros, muito afastados, tanto espacialmente
quanto nos aspectos econômicos, pois à exceção dos contíguos Maringá, Sarandi e Paiçandu,
a atividade predominante nos demais é a agropecuária.
Desse modo, tem sido necessário empreender grandes esforços para tornar efetiva a
criação prevista na lei aprovada desde 1998, mas não implementada até hoje. As forças
políticas locais se encontram atualmente empenhadas em implantar processos de gestão
metropolitana conjunta84. Durante o ano de 2003, foram inúmeras as reuniões com a
participação de todos os prefeitos dos nove municípios que compõem a região. Todavia, a
maior parte deles sequer partilha uma “problemática urbana”, o que já se constatava no
próprio parecer aos projetos de lei que instituíram as regiões metropolitanas de Londrina,
Maringá e Apucarana (Secretaria de Estado do Planejamento-PR, 1998, apud Moura, 2001, p.
110).
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Realizam-se, desde 2002, reuniões com representantes do executivo de todos os municípios, numa iniciativa
da Prefeitura Municipal de Maringá e do CODEM - Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá,
objetivando dar início ao processo de regulamentação – e efetivação – da Região Metropolitana.
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No âmbito da RMM, acontece o processo comum aos demais espaços metropolitanos
brasileiros, em que a instituição da região ocorreu, como adverte Moura, sem o devido
desenvolvimento de uma “cultura do regional” e tende, por isso, a reproduzir as brutais
desigualdades entre os municípios já existentes, compondo um cenário em que o município
sede centraliza o poder político oriundo de todo o conjunto, a captação de recursos e técnicos
capacitados, a implementação de projetos e, ao menos nas experiências em curso, inexistem
mecanismos de políticas compensatórias que estenda a todos os municípios da região os
mesmos benefícios que a sede aufere (KONIN e MOURA, 2002, p. 1).
Abaixo, observa-se que os municípios de Mandaguari, Marialva, Floresta,
Mandaguaçu, Ângulo e Iguaraçu compõem no conjunto da RMM os “municípios com médio
alto grau de desenvolvimento” (Figura 14) enquanto Maringá, Paiçandu e Sarandi situam-se
entre os de “alto grau de desenvolvimento” (Figura 15). Na caracterização da RMM, a ser
realizada, verificar-se-á que num nível mais micro os índices destacarão, nesta última
categoria, apenas Maringá.
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Figura 14: Mapa do Estado do Paraná – Municípios de médio alto grau de desenvolvimento (cor verde) – 2000

Fonte: IPARDES, Tipologia dos Municípios do Paraná.

Figura 15: Mapa do Estado do Paraná – Municípios com alto grau de desenvolvimento (cor verde) – 2000

Fonte: IPARDES, Tipologia dos Municípios do Paraná.
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A Região Metropolitana de Curitiba pode exemplificar perfeitamente a problemática
tendo em vista estar implantada desde 08/06/1973 (Lei Compl.14/73 da União). É possível
observar que:
... esse padrão de coexistência entre a capital e sua região metropolitana não
é exclusividade curitibana, dado que se repete em maior ou menor grau em
todo o país. Contudo, no contexto local ele assume uma importância
extraordinária, pela funcionalidade de que ele se investe na preservação da
positividade da imagem de Curitiba. Assim, de certa forma, pode-se dizer
que a imagem de Curitiba só existe tal qual ela é precisamente devido aos
serviços que os municípios vizinhos prestam à causa da sua manutenção. (...)
Curitiba é a região metropolitana que tem menos pobres no Brasil. Mais
ainda, a maioria dos seus pobres [66,2%] não se encontra no núcleo, mas
espalhada pela sua periferia, confirmando a funcionalidade do papel
desempenhado pelos municípios vizinhos na absorção de mazelas sociais e
ambientais (OLIVEIRA, 2000, p. 182 e 186).

Isso se reproduz exatamente assim em Maringá e seu entorno que acomoda as classes
de baixa remuneração. Esse é um dos elementos constitutivos do processo de controle
urbanístico buscado desde o início da cidade, pois, uma das características que Maringá
apresenta em todos os fóruns possíveis (publicidade institucional, eventos de negócios e de
turismo, Associação Comercial, Conselho de Desenvolvimento, etc) é a inexistência de
favelas no seu espaço urbano. Nesse sentido, os órgãos envolvidos na efetivação da RMM já
possuem alguma experiência com mecanismos que contemplem uma futura gestão regional.
Podemos apreciar a seguir um relato acerca do processo que deu gênese a Maringá
como pólo regional:
O interessante é que Maringá já nasceu preparada estrategicamente para ser
um pólo de uma região. A companhia tinha no seu projeto de colonização
quatro pólos pré-determinados, Londrina, Maringá, Cianorte e Umuarama.
Enquanto o café teve força ele conseguiu alavancar o perfil de Londrina e,
depois, de Maringá. Quando chegou a vez de Cianorte, o café já tinha
perdido a sua força e, então, não aconteceu como pólo regional. Umuarama
por estar mais isolada numa outra região e distante de Maringá, então ela
conseguiu um desenvolvimento um pouco maior (...) Maringá foi projetada
para ser grande, a companhia investiu aqui, ela tinha o seu escritório regional
aqui e o último escritório dela na região foi em Maringá... (SOCORRO,
2004).

Nos anos entre 1980 e 1990, iniciou-se o extravasamento da mancha urbana do pólo
metropolitano por sobre os municípios limítrofes, Sarandi e Paiçandu, a leste e a oeste de
Maringá, respectivamente, num nítido processo de conurbação entre as três áreas fronteiriças.
97

Porções dos municípios de Maringá, Paiçandu e Sarandi (além de Marialva cuja mancha de
ocupação está bastante próxima a Sarandi) passaram a compor uma ocupação continuada
(Figura 16).
Vê-se, abaixo, foto de satélite (SEDUH/PMM, 2000) que apresenta todos os
municípios da RM de Maringá85 e, em destaque, sobre Maringá, Sarandi, Paiçandu, Marialva
e Mandaguari, a malha digitalizada com os setores censitários do IBGE, que identifica
exatamente as áreas ocupadas e nos servirá de base para o georeferenciamento de dados do
Censo 1991, em capítulo posterior desta tese86.
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Para localizar a região no Estado do Paraná vide figuras 1 e 2.
Os municípios de Ângulo, Iguaraçu, Mandaguaçu e Floresta ainda não tiveram seus setores digitalizados para
completar a base da RMM.
A malha foi digitalizada e construída pelo IPARDES. Reafirmando, através de nossa inserção na Rede de
Pesquisadores PRONEX/Cnpq “Metrópole, Desigualdades Socioespaciais e Governança Urbana”, coordenado
por Luiz César Queiroz Ribeiro, IPPUR/UFRJ, temos recebido o aporte técnico-metodológico de todos os órgãos
e pesquisadores desta Rede, necessário ao desenvolvimento da tese.
86
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Figura 16: Base digitalizada por setores censitários (IBGE) sobre mancha urbana de Maringá, Paiçandu e Sarandi (foto de satélite –
PMM/SEDU)
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A criação da RMM deu-se com o objetivo de buscar soluções para problemas de
saúde, meio-ambiente, transporte coletivo, sistema viário, saneamento básico, segurança e
geração de novos empregos. Pois, apesar de em muitos casos esses fenômenos estarem
relacionados ao conjunto que compõe a espacialidade polarizada por Maringá, jamais se
conseguiu organizar qualquer planejamento conjunto, objetivo principal da implementação da
região metropolitana.

2.3. Perfil dos Municípios da Região Metropolitana de Maringá
A RMM foi criada em 1998, pela Lei Estadual nº 83/98, compondo-se de 08
municípios, aos quais foi acrescido Floresta, pela Lei Complementar no. 13/565-2002 (Quadro
1). Não se trata, todavia, de lei consolidada, pois continua não regulamentada. Atualmente, é
constituída pelos municípios de Maringá, Sarandi, Marialva, Mandaguari, Paiçandu, Ângulo,
Iguaraçu, Mandaguaçu e Floresta87, ocupando uma área total de 2,2 mil km2.

Quadro 1: Composição da Região Metropolitana de Maringá

INSTITUIÇÃO ORIGINAL –
1998
Ângulo
Iguaraçu
Mandaguaçu
Mandaguari
Marialva
Maringá
Paiçandu
Sarandi

INSTITUIÇÃO POR LC
– 2002
Floresta*
Ivatuba**
Doutor Camargo**
Itambé***
Munhoz de Melo***

*Incluído em 2003; **Incluídos em 2004; ***Municípios que pleiteiam participação na RMM

Destaca-se, na RMM, o aglomerado urbano resultante da conurbação formada por
Maringá, Marialva, Sarandi e Paiçandu (Figura 16), caracterizado pelo desenvolvimento de
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Além de Ivatuba e Doutor Camargo que foram recentemente incorporados (2004) e, portanto, não constarão de
nossas análises (Itambé e Munhoz de Mello também estão pleiteando sua inclusão na RMM). Nos limitaremos à
análise dos municípios que compunham a RMM até 2003.
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um ‘continuum’ de aproximadamente 34 km, estruturado no Eixo Rodoviário da BR 376, da
avenida Colombo e da PR. 86, estendendo-se no sentido Sudeste-Noroeste com desvio para
Sudoeste nas imediações do centro do aglomerado (PLANO DIRETOR INTEGRADO DE
DESENVOLVIMENTO DE MARINGÁ, Lei.Complementar. no. 01/91 1991 de 23/12/1991).
Em 1991, a reformulação do Plano Diretor de Maringá pautou-se pela busca de
integração do desenvolvimento do município ao da região. Para tal, constituiu-se o Consórcio
Intermunicipal, aprovado pela Lei 2592/8988. Da mesma forma, estabeleceram-se os planos
diretores, com os mesmos pressupostos, em cada uma das municipalidades que compunham o
consórcio, inicialmente constituído por Maringá, Sarandi, Paiçandu e Marialva, ao qual se
incorporou, posteriormente, em 1997, os municípios de Ângulo, Iguaraçu, Mandaguaçu e
Mandaguari, cujo objetivo principal visava à promoção de “formas articuladas de idealização
do desenvolvimento regional”. Foi com essa formação que se instituiu a Região Metropolitana
de Maringá, em 1998.
As propostas a partir de então implementadas, já numa ótica metropolitana, têm
considerado que as demandas de Maringá não se circunscrevem à sua área, mas possuem uma
expressão regional, especialmente do ponto de vista do sistema viário e de mobilidade das
pessoas, que foram ocupando os espaços de moradia a elas acessíveis em áreas periféricas,
portanto distantes dos seus locais de trabalho, de estudo, de lazer, etc., bem como sob a
perspectiva das políticas públicas de saúde e de assistência social.
Desde então, tem se buscado considerar que a resolução dos problemas, em termos
urbanísticos e sócio-econômicos e da expressão estrutural do crescimento de Maringá, dar-seá a partir de uma abordagem que inclua, fundamentalmente, Sarandi e Paiçandu, mas,
também, os demais municípios da RMM.
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Alterado em sua composição pela Lei no. 4431/97 de 18 de junho de 1997.
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2.3.1. Analogia histórica e desigualdade na Região Metropolitana de Maringá
A região se constitui por um conjunto de municípios cujas características sócioeconômicas individuais resultam em espacialidades urbanas bastante diferenciadas umas das
outras. Inversamente, há integral semelhança quando se observa a formação histórica destes
espaços, cada qual resultante do mesmo empreendimento de formação pela Companhia
Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP).
Após uma breve apresentação de alguns dados históricos, para cada município, serão
apresentadas informações das espacialidades urbanas da RMM, a partir da reprodução dos
dados organizados no “Perfil Municipal” que compõe o “Atlas do Desenvolvimento Humano
no Brasil” (PNUD – ONU, 2002), através de algumas variáveis que nos auxiliarão a compor a
caracterização da região como um todo, empreendida totalmente no próximo capítulo.

I. Aspectos históricos dos municípios da RMM
Mandaguari89 foi o primeiro núcleo a ser estabelecido pela Companhia de Terras Norte
do Paraná, em 1937. Os primeiros moradores chegaram ao patrimônio atraídos pelas terras da
região, propícias ao plantio do café. Estabelecido através da Lei Estadual nº. 02, de 10 de
outubro de 1947, neste mesmo ano é desmembrado de Apucarana, alcançando sua
emancipação política.
A área total do município é de 335,23 km2 (IBGE, Base de Informações Municipais,
1997) com uma população de 31.385 habitantes dos quais 23.665 são eleitores, 75,4% sobre o
total da população90 e uma densidade demográfica de 93,3 habitantes por km2 (IBGE, 2000).
Sarandi91, município contíguo a Maringá (a leste), surgiu como um patrimônio,
fundado em maio de 1947, pela Companhia de Terras Norte do Paraná, no mesmo processo de
criação do município de Maringá. A busca pelas terras rurais foi o atrativo principal dos
compradores que cultivaram e formaram as primeiras lavouras de café.
Através da Lei Estadual no. 790 (14 de novembro de 1951) Sarandi tornou-se distrito
administrativo de Marialva, a partir de 1953 passa a ser administrado por agentes
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Palavra que tem origem na língua Tupi-Guarani para designar um tipo de inseto.
101,4% sobre a população com 10 anos ou mais, alfabetizada.
91
Do Tupi “longarina sobre a qual deslizam madeiras” (HOLLANDA, A. B. de); etimologicamente Sarandi se
origina de uma planta da família das euforbiáceas cujo significado é sarã ou erva marinha.
90
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administrativos nomeados pelo prefeito de Marialva. No ano de 1966, através da Lei Estadual
5.311/66, foi elevado a distrito judiciário, o que lhe garantia um representante na Câmara
Municipal de Marialva como vereador (Irineu Gonçalves de Aguiar).
A partir de 1974, teve início a expansão da área urbana do município. Isto ocorreu
principalmente através da atuação da Construtora Vicky92 que deu início ao loteamento e
venda do solo urbano. Destaque-se que esta expansão, ao contrário dos procedimentos
adotados em Maringá, aconteceu de forma completamente desordenada, sem nenhum
planejamento urbanístico ou conjunto de legislação que pudesse definir um plano para a
ampliação e o parcelamento da cidade. Em conseqüência deste descontrole, há grandes vazios
urbanos que separam áreas mais próximas ao centro de outras, ocupadas, ilhadas em plena
zona agrícola.
Um diagnóstico regional contido no Plano Diretor de Maringá (1991) destaca
especialmente o caso da urbanização de Sarandi, afirmando se tratar de um caso cuja
expansão,
...pode merecer o qualificativo de caótica, pois se deu obedecendo à lógica
exclusiva da especulação imobiliária, que muitas vezes não respeitou, sequer
o princípio preliminar da manutenção das diretrizes do sistema viário. A
resultante deste processo é um tecido urbano desarticulado, apoiado em
padrão de parcelamento bastante inadequado, e num sistema viário no qual é
de difícil percepção a hierarquia (PLANO DIRETOR DE
DESENVOLVIMENTO DE MARINGÁ, 1991).

A cidade possui hoje oitenta e três bairros implantados, entretanto, apenas 50% do
espaço incorporado está ocupado. A maioria dos loteamentos foi aberta sem asfalto, água e
esgoto ou energia elétrica, ou seja, sem a infra-estrutura básica necessária. Resultado, como
dissemos, da desordenada ocupação do espaço, empreendida pelas ações especulativas dos
agentes imobiliários privados (que buscaram o máximo de exploração econômica com o
mínimo de contrapartida), reiterada pelo apoio dos agentes públicos. Um dos ex-prefeitos de
Maringá assim se refere à forma como Sarandi se desenvolve ainda hoje:
(...) Sarandi, uma cidade dormitório, lá eles não obedecem a projeções. O
plano urbanístico de Sarandi é um desastre. Eu percorri na última campanha
o Sarandi e lá não se vê praça, não se vê nada; [...] os 35% que normalmente
se deixa para o poder público lá não se respeitou nada. É um bairro
desorganizado de Maringá, o Sarandi (...) (FERREIRA, 2003)

92

Sediada em Maringá, de propriedade do engenheiro civil Vicente Yukiaki Yabiku.
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O incremento, via mercado imobiliário, aliado à intensa atividade agrícola, gerou
suficiente incremento econômico e populacional, que elevou significativamente a arrecadação
da localidade, possibilitando sua ascensão a município. Em novembro de 1979, através da
Resolução no. 42/81, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná designou a data de 19 de março
de 1981 para a realização de um plebiscito junto à população que votou favoravelmente à
emancipação política. Em 14 de outubro de 1981, o governador sancionou a Lei no. 7502 que
elevou Sarandi a município. O primeiro prefeito, Júlio Bifon, foi eleito pelo voto direto em 15
de novembro de 1982 e empossado com a instalação do município em 01 de fevereiro de 1983
(permanecendo até 1988) tendo sido reeleito para o mandato de 1997 a 2000.
Sarandi foi o município que apresentou, na última década, o maior incremento
demográfico dentre todos os da Região Metropolitana de Maringá e um dos maiores do
Estado (quase 5% ao ano).
Com uma área total de 104,04 km2 (IBGE, Base de Informações Municipais, 1997) e
uma população de 71.422 habitantes dos quais 43.116 são eleitores (60,3%93), possui a mais
alta densidade demográfica da região, de 684,5 habitantes por km2.
Paiçandu94, município contíguo a Maringá (a Oeste), surge das demarcações, pela
CMNP, em forma de chácaras, sítios e fazendas cujas vendas tiveram início em 1939. A área
urbana foi iniciada a partir de 1948, surgindo como parte do município de Mandaguari, até
1957, quando tornou-se distrito de Maringá, elegendo Pedro Françozo, o seu primeiro
representante na Câmara Municipal deste município. Sua emancipação política deu-se em
25/07/60, através da Lei Estadual 4.265/1960. Porém, como não era ano de eleições, o
governador do Estado nomeou o pioneiro José Eudócio Pereira para administrar o município
nos anos 1960 e 1961, quando foi eleito o primeiro prefeito, Laurindo Palma.
O vendedor de terras da Companhia, Manoel de Lima, adquiriu um lote e construiu a
primeira casa de moradia no patrimônio, onde instalou um bar para atender aos poucos
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82,9% sobre a população com 10 anos ou mais, alfabetizada.

94

Há duas lendas em torno da origem de nome Tupi-Guarani: I-páu-zan-du, que significa ilha do padre ou ilha
do pai. A primeira sugere que vivia naquela localidade um famoso curandeiro de nome Çandu (que era chamado
Pai Çandu), que atraiu pessoas da região que lá se instalaram. A segunda está relacionada a uma homenagem ao
nome de uma cidade uruguaia, uma fortaleza onde se travou a Batalha do Paysandu, na década de 1960, e a
ascensão ao poder de Venâncio Flores, aliado dos brasileiros e do governo uruguaio (AMUSEP, home page
consultada em 2003).
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moradores, seguido de outros estabelecimentos de comércio, como serraria, posto de gasolina,
armazéns de secos e molhados.
A forte geada de 1975 ocasiona em Paiçandu o mesmo processo que afetou toda a
região, o êxodo rural. Muitos agricultores migraram para cidades como Maringá, mas, a
maioria sem qualquer qualificação profissional, diante das dificuldades com emprego e
moradia optou pela permanência no perímetro urbano de Paiçandu que não possuía, então,
nenhuma infra-estrutura necessária para oferecer aos novos moradores. Inúmeros loteamentos
brotaram na periferia da cidade sem asfalto, água, esgoto e energia elétrica, com seqüelas para
o processo de ocupação que permanecem até os dias atuais.
A área total do município é de 170,64 km2 (IBGE, Base de Informações Municipais,
1997), ocupada por uma população de 30.764 habitantes dos quais 20.446 são eleitores
(66,4%95), com uma densidade demográfica de 179,7 habitantes por km2.
Mandaguaçu96 foi também fundado pela mesma empresa, surgindo da demarcação de
uma gleba de terras dividida em lotes urbanos e rurais, vendidos em longo prazo. O primeiro
comerciante a se estabelecer no local onde surgiria o núcleo urbano foi Durvalino de Matos
Medrado. Em 17 de novembro de 1952, através da Lei Estadual no. 790, Mandaguaçu foi
elevado à categoria de município, elegendo Arahy Ferreira de Siqueira o primeiro prefeito.
A área total do município é de 293,27 km2 (IBGE, Base de Informações Municipais,
1997). A população é de 16.828 habitantes dos quais 12.685 são eleitores (75,397), com uma
densidade demográfica de 57,1 habitantes por km2.
A fundação de Marialva buscava oferecer uma opção entre Mandaguari e Maringá,
cidades que se encontravam, então, já ocupadas. Com as mesmas características dos pequenos
patrimônios da região, Marialva se desenvolveu em torno do cultivo de café, numa extensa
área rural, a segunda da RMM em tamanho, possuindo quase as mesmas dimensões de
Maringá. Ao contrário de Sarandi, isso lhe garante a menor densidade demográfica da região.
Foi constituído município através da Lei Estadual nº 790, de 14 de novembro de 1951,
emancipando-se politicamente em 14 de dezembro de 1952 com o desmembramento de
Mandaguari.
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92,4% sobre a população com 10 anos ou mais, alfabetizada.
Do Tupi-Guarani, significa Abelha Grande. Antes de ser assim denominado o patrimônio chamou-se Vila
Guaíra e Governador Lupion.
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103,4% sobre a população com 10 anos ou mais, alfabetizada.
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Possui atualmente um perfil econômico sustentado notadamente nas atividades
agrícolas predominantemente representadas pelas pequenas propriedades de cultivo de uva,
sendo um dos maiores produtores nacionais, concentrando 57% da produção desta atividade
no Paraná (IPARDES, Leituras Regionais, 2004).
A área total do município é de 475,24 km2 (IBGE, Base de Informações Municipais,
1997) e a população é de 28.702 habitantes, dos quais 20.743 são eleitores (72,2%98), com
uma densidade demográfica de 60,3 habitantes por km2.
Iguaraçu99 se iniciou em 1945 quando Pedro Martins instalou um comércio de secos e
molhados, pertencendo ao município de Rolândia, cuja Comarca era Apucarana. Em 1951
deu-se a elevação de Astorga a município e Iguaraçu passou a pertencer-lhe. Iguaraçu foi
elevado a Distrito Administrativo de Astorga através da Lei Estadual 1542, de 14 de
dezembro de 1953. A emancipação política deu-se em 22/11/1956, através da Lei Estadual
2.505, e a posse do primeiro prefeito, Sebastião Martins da Silva, em 16/12/1956.
Possui uma área de 165,71 km², população de 3.598 habitantes dos quais 2.431 são
eleitores (67,5%100) e uma densidade demográfica de 21,6 habitantes por km2. Recentemente,
foi inaugurado neste município, localizado a 21 quilômetros do centro de Maringá, o
Condomínio Alphaville, com todas as características similares aos grandes centros urbanos,
como São Paulo101, incluindo também um extenso campo de golfe.
Floresta é um outro município que compõe a atual RMM, fundado em 1947, pelo
mesmo empreendimento de implantação das demais. Igualmente às demais cidades da região,
o surto da expansão cafeeira foi fator fundamental no período inicial de fundação. Criado
através da Lei Estadual nº 4.245, de 25 de julho de 1960, e desmembrado de Maringá em 18
de novembro de 1961, obteve sua emancipação política nesta data.
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94,7% sobre a população com 10 anos ou mais, alfabetizada.
De origem Tupi-Guarani que significa Canoa Grande.
100
94,5% sobre a população com 10 anos ou mais, alfabetizada.
101
Apesar de uma forte campanha publicitária no lançamento do empreendimento (2002), até o momento a
primeira, das três etapas previstas para venda e implantação do condomínio, ainda não foi totalmente
comercializada. Em Maringá o condomínio fechado também vem se apresentando como uma das novas frentes
que o mercado imobiliário oferece à população. Há, no perímetro da cidade, 29 condomínios fechados de
pequeno e médio portes e, em áreas rurais, 18 condomínios fechados em forma de terrenos maiores que variam
de 2 a 5 mil metros quadrados (SEDUH, Pref. Municipal, 2004).
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A área total do município é de 158,99 km2 (IBGE, Base de Informações Municipais,
1997). A população é de 5.122 habitantes dos quais 3.597 são eleitores (70,2%102), com uma
densidade demográfica de 32,2 habitantes por km2.
Ângulo103 é um município que guarda especificidade com relação aos demais, pois
surgiu em 1946 do desmembramento e doação, para a construção da área urbana, de trinta
alqueires pertencentes a uma das fazendas que três imigrantes russos tinham adquirido da
Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. O projeto da cidade a ser construída foi
inspirado no desenho urbanístico da cidade de Belo Horizonte e chamada inicialmente
Fazenda Dois Irmãos. Instituído através da Lei Estadual n° 9.357, de 04 de setembro de 1990,
foi emancipado em 01 de janeiro de 1993, como desmembramento de Iguaraçu.
A área total do município é de 105,40 km2 (IBGE, Base de Informações Municipais,
1997). A população é de 2.840 habitantes dos quais 2.286 são eleitores (80,4%104), com uma
densidade demográfica de 26,8 habitantes por km2.
Por fim, Maringá cujos aspectos históricos foram abordados no capítulo precedente. O
município pólo da região tem uma área total municipal de 489,75 km2 (IBGE, Base de
Informações Municipais, 1997), que abriga 288.653 habitantes dos quais 203.750 são eleitores
(79,9%105).

II. Aspectos demográficos nos municípios da RMM
Em Mandaguari, a estrutura etária se compunha de 30,5% da população com menos de
15 anos em 1991 e 26,3%, nesta faixa, em 2000. Em idade economicamente ativa, em 1991,
havia 64,2% e, em 2000, 66,7%. Acima de 65 anos, encontramos 5,3% e 7%,
respectivamente, nos anos de 1991 e 2000. Isso se reflete na razão de dependência106 que
diminui de 55,8%, em 1991, para 49,9, em 2000 (Tabela 1).
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93,8% sobre a população com 10 anos ou mais, alfabetizada.
Nome derivado da configuração das entradas que delimitam a região.
104
97,1% sobre a população com 10 anos ou mais, alfabetizada.
105
87,9% sobre a população com 10 anos ou mais, alfabetizada.
106
Percentual de idosos e crianças (população de 0 a 14 anos somada a de 65 anos e mais) sobre a população de
15 a 64 anos (IPARDES, Mapas Temáticos)
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Tabela 1

Estrutura Etária - Mandaguari - 1991/2000
1991
%
2000
%
(-) 15 anos
8.558
30,5%
8.249
26,3%
15 a 64
18.026
64,2%
20.950
66,7%
65 e +
1.502
5,3%
2.196
7,0%
População
28.086
31.395
Razão de
dependência
55,80%
49,90%
Fonte: Censos Demográficos, IBGE, dados trabalhados

Percebe-se que a população mais jovem diminuiu e a mais idosa aumentou, refletindo
a redução da taxa de fecundidade que passou de 2,4 filhos por mulher, em 1991, para 2,3, em
2000, e, também, considerando que a mortalidade até um ano de idade diminuiu
significativamente, de 35,3 para 13 (por 1000 nascidos vivos), além do aumento da esperança
de vida ao nascer, que passou de 66,4 anos, em 1991, para 72,9 anos, em 2000.
No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil, no município de Mandaguari,
diminuiu 63,0% e a esperança de vida ao nascer cresceu 6,53 anos (PNUD, IDH-M, 2002).
Em Sarandi, no período entre 1991 e 2000, a população apresentava uma taxa média
de crescimento anual de 4,70%, passando de 47.981 moradores, em 1991, para 71.422, em
2000. A taxa de urbanização cresceu 1,03, passando de 96,30%, em 1991, para 97,30%, em
2000. Neste ano, a população do município representava 0,75% da população do Estado, e
0,04% da população do País.
Neste município, a estrutura etária se compunha de 33,7% da população com menos
de 15 anos, em 1991, e 29,6%, nesta faixa, em 2000. Em idade economicamente ativa, em
1991, havia 62,7% e, em 2000, 65,9%. Acima de 65 anos, encontramos 3,5% e 4,5%,
respectivamente, nos anos de 1991 e 2000. Isso se reflete na razão de dependência107 que
diminui de 59,4%, em 1991, para 51,8, em 2000 (Tabela 2).
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Percentual de idosos e crianças (população de 0 a 14 anos somada à de 65 anos e mais) sobre a população de
15 a 64 anos (IPARDES, Mapas Temáticos)
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Tabela 2

Estrutura Etária - Sarandi - 1991/2000
1991
%
2000
%
(-) 15 anos
16.162
33,7%
21.124
29,6%
15 a 64
30.106
62,7%
47.053
65,9%
65 e +
1.713
3,57%
3.245
4,54%
População
47981
71422
Razão de
dependência
59,40%
51,80%
Fonte: Censos Demográficos, IBGE, dados trabalhados

Observa-se que a população mais jovem arrefeceu e a mais idosa aumentou, refletindo
a diminuição da taxa de fecundidade que passou de 2,4 filhos por mulher, em 1991, para 2,3
em 2000, mesmo considerando que a mortalidade até um ano de idade caiu pela metade,
passando de 26 para 13 (por 1000 nascidos vivos) e a esperança de vida ao nascer, aumentou,
passou de 69,4 anos, em 1991, para 72,9 anos, em 2000.
No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil, no município de Sarandi,
diminuiu 49,83% e a esperança de vida ao nascer cresceu 3,49 anos (PNUD, IDH-M, 2002).
No município de Paiçandu, no período 1991-2000, a população teve uma taxa média
de crescimento anual de 3,84%, passando de 22.197, em 1991, para 30.764, em 2000. A taxa
de urbanização cresceu 1,79, passando de 94,59%, em 1991, para 96,29%, em 2000. Em
2000, a população do município representava 0,32% da população do Estado e 0,02% da
população do País.
Neste município, a estrutura etária se compunha de 33,4% da população com menos
de 15 anos, em 1991, e 29,3% nesta faixa, em 2000. Em idade economicamente ativa, em
1991, havia 62,8% e, em 2000, 65,8%. Acima de 65 anos, encontramos 3,8% e 4,8%
respectivamente nos anos de 1991 e 2000. Isso se reflete na razão de dependência que diminui
de 59,3%, em 1991, para 51,9, em 2000 (Tabela 3).
Tabela 3

Estrutura Etária - Paiçandu - 1991/2000
1991
%
2000
%
(-) 15 anos
7.412
33,4%
9.024
29,3%
15 a 64
13.932
62,8%
20.249
65,8%
65 e +
853
3,8%
1.491
4,8%
População
22.197
30.764
Razão de
dependência
59,3%
51,90%
Fonte: Censos Demográficos, IBGE, dados trabalhados
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Nota-se que, na última década, a população mais jovem arrefeceu e a mais idosa
aumentou, refletindo a diminuição da taxa de fecundidade que passou de 2,7 filhos por mulher
em 91 para 2,1 em 2000, mesmo considerando que a mortalidade até um ano de idade caiu
mais que a metade, passando de 40 para 19 (por 1000 nascidos vivos), e o aumento da
esperança de vida ao nascer, que passou de 65 anos, em 1991, para 69,7 anos, em 2000.
No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil, no município de Paiçandu,
diminuiu 52,3% e a esperança de vida ao nascer cresceu 4,7 anos (PNUD, IDH-M, 2002).
No município de Mandaguaçu, no período 1991-2000, a população teve uma taxa
média de crescimento anual de 1,57%, passando de 14.697, em 1991, para 16.828, em 2000.
A taxa de urbanização cresceu 10,82, passando de 75,68%, em 1991, para 83,87%, em
2000. Em 2000, a população do município representava 0,18% da população do Estado e
0,01% da população do País (Perfil do Município, 2001).
Neste município, a estrutura etária se compunha de 31,4% da população com menos
de 15 anos, em 1991, e 28,1% nesta faixa, em 2000. Em idade economicamente ativa, em
1991, havia 63,5% e, em 2000, 65,8%. Acima de 65 anos, encontramos 5% e 6,2%,
respectivamente, nos anos de 1991 e 2000. Isso se reflete na razão de dependência que
diminui de 57,4%, em 1991, para 52,1, em 2000 (Tabela 4)
Tabela 4

Estrutura Etária -Mandaguaçú - 1991/2000
1991
%
2000
%
(-) 15 anos
4.621
31,4%
4.724
28,1%
15 a 64
9.339
63,5%
11.065
65,8%
65 e +
737
5,0%
1.039
6,2%
População
14697
16828
Razão de
dependência
57,4%
52,10%
Fonte: Censos Demográficos, IBGE, dados trabalhados

Percebe-se que, na última década, a população mais jovem arrefeceu e a mais idosa
aumentou, refletindo a diminuição da taxa de fecundidade que passou de 2,4 filhos por mulher
em 1991 para 2,3 em 2000, mesmo considerando que a mortalidade até um ano de idade
reduziu à metade, passando de 39,2 para 19,6 (por 1000 nascidos vivos) e o aumento da
esperança de vida ao nascer, que passou de 65,3 anos, em 1991, para 69,6 anos, em 2000.
No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil, no município de Mandaguaçu,
diminuiu 50,06%, e a esperança de vida ao nascer cresceu 4,3 anos (PNUD, IDH-M, 2002).
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Em Marialva, no período 1991-2000, a população teve uma taxa média de crescimento
anual de 2,78%, passando de 22.625, em 1991, para 28.702, em 2000. A taxa de urbanização
cresceu 7,75, passando de 71,50%, em 1991, para 77,04% em 2000. Neste ano, a população
do município representava 0,30% da população do Estado e 0,02% da população do País.
Neste município, a estrutura etária se compunha de 30,5% da população com menos
de 15 anos, em 1991, e 26,1% nesta faixa, em 2000. Em idade economicamente ativa, em
1991, havia 63,9% e, em 2000, 67,7%. Acima de 65 anos, encontramos 5,6% e 6,3%,
respectivamente, nos anos de 1991 e 2000. Isso se reflete na razão de dependência que
diminui de 56,5%, em 1991, para 47,8, em 2000 (Tabela 5).
Tabela 5

Estrutura Etária -Marialva - 1991/2000
1991
%
2000
%
(-) 15 anos
6.891
30,5%
7.486
26,1%
15 a 64
14.461
63,9%
19.418
67,7%
65 e +
1.273
5,6%
1.798
6,3%
População
22625
28702
Razão de
dependência
56,5%
47,80%
Fonte: Censos Demográficos, IBGE, dados trabalhados

Observa-se que, na última década, a população mais jovem arrefeceu e a mais idosa
aumentou, refletindo a diminuição da taxa de fecundidade que passou de 2,2 filhos por
mulher, em 1991, para 2,1, em 2000, mesmo considerando que a mortalidade até um ano de
idade diminuiu, passando de 40,4 para 19,3 (por 1000 nascidos vivos) e esperança de vida ao
nascer, aumentou, passando de 65 anos, em 1991, para 69,7 anos, em 2000.
No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil, no município de Marialva
diminuiu 52,34% e a esperança de vida ao nascer cresceu 4,7 anos (PNUD, IDH-M, 2002).
Iguaraçu teve uma taxa média de crescimento anual de 1,01%, no período 1991-2000,
com a população passando de 3.299, em 1991, para 3.598, em 2000. A taxa de urbanização
cresceu 3,58, passando de 75,51%, em 1991, para 78,21%, em 2000. Neste ano, a população
do município representava 0,04% da população do Estado.
Neste município, a estrutura etária se compunha de 33,1% da população com menos
de 15 anos, em 1991, e 28,2% nesta faixa, em 2000. Em idade economicamente ativa, em
1991, havia 61,7% e, em 2000, 65,5%. Acima de 65 anos, encontramos 5,2% e 6,3%,
respectivamente, nos anos de 1991 e 2000. Isso se reflete na razão de dependência que
diminui de 62,1%, em 1991, para 52,7, em 2000 (Tabela 6).
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Tabela 6

Estrutura Etária - Iguaraçú - 1991/2000
1991
%
2000
%
(-) 15 anos
1.092
33,1%
1.013
28,2%
15 a 64
2.035
61,7%
2.357
65,5%
65 e +
172
5,2%
228
6,3%
População
3299
3598
Razão de
dependência
62,1%
52,70%
Fonte: Censos Demográficos, IBGE, dados trabalhados

Vê-se que, na última década, a população mais jovem arrefeceu e a mais idosa
aumentou, refletindo a diminuição da taxa de fecundidade que passou de 2,5 filhos por
mulher, em 1991, para 2,2, em 2000, mesmo considerando que a mortalidade até um ano de
idade reduziu de 35,7 para 24,4 (por 1000 nascidos vivos) e o aumento da esperança de vida
ao nascer, que passou de 66,3 anos, em 1991, para 67,5 anos, em 2000.
No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil, no município de Iguaraçu,
diminuiu 31,8% e a esperança de vida ao nascer cresceu 1,2 anos (PNUD, IDH-M, 2002).
Em Floresta, no período 1991-2000, a população teve uma taxa média de crescimento
anual de 1,44%, passando de 4.527, em 1991, para 5.122, em 2000. A taxa de urbanização
cresceu 11,75, passando de 76,63%, em 1991, para 85,63%, em 2000. Em 2000, a população
do município representava 0,05% da população do Estado.
Neste município, a estrutura etária se compunha de 30,7% da população com menos
de 15 anos, em 1991, e 25,9% nesta faixa, em 2000. Em idade economicamente ativa, em
1991, havia 63,6% e, em 2000, 66,7%. Acima de 65 anos, encontramos 5,7% e 7,4%,
respectivamente, nos anos de 1991 e 2000. Isso se reflete na razão de dependência que
diminui de 57,4%, em 1991, para 50% em 2000 (Tabela 7).

Tabela 7

Estrutura Etária -Floresta - 1991/2000
1991
%
2000
%
(-) 15 anos
1.392
30,7%
1.327
25,9%
15 a 64
2.877
63,6%
3.414
66,7%
65 e +
258
5,7%
381
7,4%
População
4527
5122
Razão de
dependência
57,4%
50,00%
Fonte: Censos Demográficos, IBGE, dados trabalhados
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Observa-se que, na última década, a população mais jovem arrefeceu e a mais idosa
aumentou, apesar da manutenção da taxa de fecundidade em 2,4 filhos por mulher, em 1991 e
em 2000, considerando que a mortalidade até um ano de idade reduziu, passando de 29,6 para
20,4 (por 1000 nascidos vivos) e o aumento da esperança de vida ao nascer, que passou de
68,2 anos, em 1991, para 69,2 anos, em 2000.
No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil, no município de Floresta,
diminuiu 30,96%, e a esperança de vida ao nascer cresceu 0,99 anos (PNUD, IDH-M, 2002).
Em Ângulo, no período 1991-2000, a população teve uma taxa média de crescimento
anual de 2,00%, passando de 2.392, em 1991, para 2.840, em 2000. A taxa de urbanização
cresceu 17,74, passando de 64,30%, em 1991, para 75,70%, em 2000. Neste ano, a população
do município representava 0,03% da população do Estado.
Neste município, a estrutura etária se compunha de 31,8% da população com menos
de 15 anos, em 1991, e 28%, nesta faixa, em 2000. Em idade economicamente ativa, em 1991,
havia 61,5% e, em 2000, 64,1%. Acima de 65 anos, encontramos 6,7% e 7,9%,
respectivamente, nos anos de 1991 e 2000. Isso se reflete na razão de dependência que
aumenta de 64,3%, em 1991, para 75,70%, em 2000 (Tabela 8).
Tabela 8

Estrutura Etária - Ângulo - 1991/2000
1991
%
2000
%
(-) 15 anos
760
31,8%
795
28,0%
15 a 64
1.471
61,5%
1.821
64,1%
65 e +
161
6,7%
224
7,9%
População
2392
2840
Razão de
dependência
64,3%
75,70%
Fonte: Censos Demográficos, IBGE, dados trabalhados

Observa-se que, na última década, a população mais jovem arrefeceu e a mais idosa
aumentou, apesar da manutenção da taxa de fecundidade em 2,5 filhos por mulher, em 1991 e
em 2000, considerando que a mortalidade até um ano de idade reduziu, passando de 33,1 para
19,6 (por 1000 nascidos vivos) e o aumento da esperança de vida ao nascer, que passou de
67,1 anos, em 1991, para 69,6 anos, em 2000.
No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil, no município de Ângulo,
diminuiu 40,83%, e a esperança de vida ao nascer cresceu 2,49 anos (PNUD, IDH-M, 2002).
Em Maringá, no período 1991-2000, a população teve uma taxa média de crescimento
anual de 2,14%, passando de 240.292, em 1991, para 288.653 em 2000. A taxa de
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urbanização cresceu 0,99, passando de 97,41%, em 1991, para 98,38% em 2000. Em 2000, a
população do município representava 3,02% da população do Estado e 0,17% da população
do País.
Neste município, a estrutura etária se compunha de 29,7% da população com menos
de 15 anos, em 1991, e 24,5% nesta faixa, em 2000. Em idade economicamente ativa, em
1991, havia 65,9% e, em 2000, 69,5%. Acima de 65 anos, encontramos 4,4% e 6%,
respectivamente, nos anos de 1991 e 2000. Isso se reflete na razão de dependência que
diminui de 51,8%, em 1991, para 43,9%, em 2000 (Tabela 9).
Tabela 9

Estrutura Etária -Maringá - 1991/2000
1991
%
2000
%
(-) 15 anos
71.408
29,7%
70.761
24,5%
15 a 64
158.331
65,9%
200.635
69,5%
65 e +
10.553
4,4%
17.257
6,0%
População
240292
288653
Razão de
dependência
51,8%
43,90%
Fonte: Censos Demográficos, IBGE, dados trabalhados

Percebe-se que, na última década, a população mais jovem arrefeceu e a mais idosa
aumentou, apesar da manutenção da taxa de fecundidade em 2,1 filhos por mulher em 91 e em
2000 e considerando que a mortalidade até um ano de idade reduziu, passando de 35 para 14,3
(por 1000 nascidos vivos) que a esperança de vida ao nascer aumentou, passou de 66,5 anos,
em 1991, para 72,2 anos, em 2000.
No período 1991-2000, a taxa de mortalidade infantil, no município de Maringá,
diminuiu 59,05%, e a esperança de vida ao nascer cresceu 5,71 anos (PNUD, IDH-M, 2002).

III. Aspectos da educação nos municípios da RMM
Em Mandaguari, os índices mostram que o nível educacional da população jovem
melhorou significativamente na década entre 1991 e 2000. Dos moradores cujas idades estão
entre 7 e 14 anos, 5,5%, em 1991, e 1,5%, em 2000, compunham a taxa de analfabetismo; de
10 a 14 anos esses percentuais apresentaram-se em 3%, em 1991, e 0,8%, em 2000; de 15 a
17 anos, 1,8% , em 1991, e 0,4%, em 2000; por fim, a faixa entre 18 a 24 anos apresentava
uma taxa de analfabetismo de 4,6%, em 1991, e 1,3%, em 2000.
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Os jovens de 18 a 24 anos, com menos de 4 anos de estudo, representavam 15% da
população em 1991 e, em 2000, esse índice baixou para 6%. Nesta mesma faixa de idade,
encontramos 56% da população com menos de 8 anos de estudo em 1991 e, em 2000, esse
indicador desceu para 33%. Das crianças até 14 anos, 99% freqüentava a escola em 2000,
enquanto esse índice era de 88%, em 1991.
Quanto à população adulta, acima de 25 anos de idade, observamos que houve uma
melhoria do nível educacional também significativa na década entre 1991 a 2000. A taxa de
analfabetismo era de 20,9, em 1991, decrescendo para 11,7, em 2000. O percentual de
população adulta com menos de 4 anos de estudo era de 47,5%, em 1991, e 32,5%, em 2000.
Com menos de 8 anos de estudo, de 77,9%, em 1991, passou para 65,2%, em 2000. A média
em 1991 era de 4,4 anos de estudo nessa faixa de idade, aumentando para 5,8 anos em 2000
(PNUD, IDH-M, 2002).
Em Sarandi, os índices mostram que o nível educacional da população jovem
melhorou significativamente na década entre 1991 e 2000. Dos moradores cujas idades estão
entre 7 e 14 anos, 8,8%, em 1991, e 3,1%, em 2000, compunham a taxa de analfabetismo; de
10 a 14 anos esses percentuais apresentavam-se em 1,8%, em 1991, e 0,7%, em 2000; de 15 a
17 anos 2,7%, em 1991, e 0,4%, em 2000. Por fim, a faixa entre 18 a 24 anos apresentava
uma taxa de analfabetismo de 1,9%, em 1991 e 0,5%, em 2000.
Os jovens de 18 a 24 anos, com menos de 4 anos de estudo, representavam 16% da
população em 1991 e, em 2000, esse índice baixou para 9%. Nesta mesma faixa de idade,
encontramos 71% da população com menos de 8 anos de estudo, em 1991, e, em 2000, esse
indicador desceu para 43%. Das crianças até 14 anos, 97% freqüentava a escola em 2000,
enquanto esse índice era de 84%, em 1991.
Quanto à população adulta, acima de 25 anos de idade, observamos que houve uma
melhoria do nível educacional também significativa na década entre 1991 a 2000. A taxa de
analfabetismo era de 23,2, em 1991, decrescendo para 12,5, em 2000. O percentual de
população adulta com menos de 4 anos de estudo era de 54,0%, em 1991, e 36,0%, em 2000.
Com menos de 8 anos de estudo de 86,8%, em 1991, passou para 75,3%, em 2000. A média
da população adulta, em 1991, era de 3,4 anos de estudo, aumentando para 4,8 anos, em 2000
(PNUD, IDH-M, 2002)..
Em Paiçandu, os índices mostram que o nível educacional da população jovem
melhorou significativamente na década entre 1991 e 2000. Dos moradores cujas idades
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estavam entre 7 e 14 anos, 11,3%, em 1991, e 2,8%, em 2000, compunham a taxa de
analfabetismo. De 10 a 14 anos, esses percentuais apresentam-se em 3,0%, para 1991, e 1,1%,
em 2000; de 15 a 17 anos, 4,9%, em 1991, e 2,1%, em 2000. Por fim, a faixa entre 18 a 24
anos apresentava uma taxa de analfabetismo de 4,3%, em 1991, e 1,7%, em 2000.
Os jovens de 18 a 24 anos, com menos de 4 anos de estudo, representavam 21,1% da
população em 1991 e, em 2000, esse índice baixou para 9,6%. Nesta mesma faixa de idade,
encontramos 73% da população com menos de 8 anos de estudo em 1991 e, em 2000, esse
indicador desceu para 47%. Das crianças até 14 anos, 95,4% freqüentava a escola em 2000,
enquanto esse índice era de 83% em 1991.
Quanto à população adulta, acima de 25 anos de idade, observamos que houve uma
melhoria do nível educacional também significativa na década entre 1991 a 2000. A taxa de
analfabetismo era de 25,7 em 1991, decrescendo para 15,3 em 2000. O percentual de
população adulta com menos de 4 anos de estudo era de 54,2%, em 1991, e 38,7%, em 2000 e
com menos de 8 anos de estudo, de 88,2% em 1991, passou para 75,1%, em 2000. A média
em 1991 era de 3,3 anos de estudo, nessa faixa de idade, aumentando para 4,7 anos em 2000
(PNUD, IDH-M, 2002).
Em Mandaguaçu, os índices mostram que o nível educacional da população jovem
melhorou significativamente na década entre 1991 e 2000. Dos moradores cujas idades estão
entre 7 e 14 anos, 13,9%, em 1991, e 2,5%, em 2000, compõem a taxa de analfabetismo De
10 a 14 anos esses percentuais apresentam-se em 5,8% para 1991 e 0,1% em 2000, de 15 a 17
anos, 3,7% em 1991 e 2,3% em 2000 e, por fim, a faixa entre 18 a 24 anos apresentava uma
taxa de analfabetismo de 7,7% em 1991 e 2,5% em 2000.
Os jovens de 18 a 24 anos, com menos de 4 anos de estudo, representavam 23,2% da
população em 1991 e, em 2000, esse índice baixou para 11,3%. Nesta mesma faixa de idade,
encontramos 72,5% da população com menos de 8 anos de estudo em 1991 e, em 2000, esse
indicador desceu para 41,1%. Das crianças até 14 anos, 96,8% freqüentava a escola em 2000,
enquanto esse índice era de 81,1% em 1991.
Quanto à população adulta, acima de 25 anos de idade, observamos que houve uma
melhoria do nível educacional também significativa na década entre 1991 a 2000. A taxa de
analfabetismo era de 26% em 1991, decrescendo para 15,8 em 2000. O percentual de
população adulta com menos de 4 anos de estudo era de 56,8% em 1991 e 37,2% em 2000 e
com menos de 8 anos de estudo, de 83,7% em 1991, passou para 69,8% em 2000. A média em
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1991 era de 3,6 anos de estudo, nessa faixa de idade, aumentando para 5,2 anos em 2000
(PNUD, IDH-M, 2002).
Em Marialva, os índices mostram que o nível educacional da população jovem
melhorou significativamente na década entre 1991 e 2000. Dos moradores cujas idades estão
entre 7 e 14 anos, 6,9% em 1991 e 2,2% em 2000 compunham a taxa de analfabetismo. De 10
a 14 anos, esses percentuais apresentam-se em 1,5% para 1991 e 0,8% em 2000, de 15 a 17
anos 3% em 1991 e 0% em 2000 e, por fim, a faixa entre 18 a 24 anos apresentava uma taxa
de analfabetismo de 2,8% em 1991 e 2,7% em 2000.
Os jovens de 18 a 24 anos, com menos de 4 anos de estudo, representavam 10,2% da
população em 1991 e, em 2000, esse índice baixou para 9,1%. Nesta mesma faixa de idade,
encontramos 58,4% da população com menos de 8 anos de estudo em 1991 e, em 2000, esse
indicador desceu para 29,5%. Das crianças até 14 anos, 96% freqüentava a escola em 2000,
enquanto esse índice era de 89,5% em 1991.
Quanto à população adulta, acima de 25 anos de idade, observamos que houve uma
melhoria do nível educacional também significativa na década entre 1991 a 2000. A taxa de
analfabetismo era de 19,9% em 1991, decrescendo para 12,6 em 2000. O percentual de
população adulta com menos de 4 anos de estudo era de 49,3% em 1991 e 34,9% em 2000 e
com menos de 8 anos de estudo, de 79,3% em 1991, passou para 67,3% em 2000. A média em
1991 era de 4,2 anos de estudo, nessa faixa de idade, aumentando para 5,4 anos em 2000
(PNUD, IDH-M, 2002).
Em Iguaraçu, os índices mostram que o nível educacional da população jovem
melhorou significativamente na década entre 1991 e 2000. Dos moradores cujas idades estão
entre 7 e 14 anos, 10,5% em 1991 e 5% em 2000 compunham a taxa de analfabetismo. De 10
a 14 anos esses percentuais apresenta-se no mesmo patamar, 3,1% para 1991 e 3,1% em 2000,
de 15 a 17 anos, 2,2% em 1991 e 0,5% em 2000 e, por fim, a faixa entre 18 a 24 anos
apresenta uma taxa de analfabetismo de 4,2% em 1991 e 2% em 2000.
Os jovens de 18 a 24 anos, com menos de 4 anos de estudo, representavam 21,3% da
população em 1991 e, em 2000, esse índice baixou para 9,2%. Nesta mesma faixa de idade,
encontramos 54% da população com menos de 8 anos de estudo em 1991 e, em 2000, esse
indicador desceu para 32,3%. Das crianças até 14 anos, 97% freqüentava a escola em 2000,
enquanto esse índice era de 85,6% em 1991.
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Quanto à população adulta, acima de 25 anos de idade, observamos que houve uma
melhoria do nível educacional também significativa na década entre 1991 a 2000. A taxa de
analfabetismo era de 23,9% em 1991, decrescendo para 16,8 em 2000. O percentual de
população adulta com menos de 4 anos de estudo era de 52% em 1991 e 38,6% em 2000 e
com menos de 8 anos de estudo, de 75,7% em 1991, passou para 62,9% em 2000. A média em
1991 era de 4,4 anos de estudo, nessa faixa de idade, aumentando para 5,5 anos em 2000
(PNUD, IDH-M, 2002).
Em Floresta, os índices mostram que o nível educacional da população jovem
melhorou significativamente na década entre 1991 e 2000. Dos moradores cujas idades estão
entre 7 e 14 anos 5,8% em 1991 e 2% em 2000 compunham a taxa de analfabetismo. De 10 a
14 anos esses percentuais apresentam-se no mesmo patamar, 1,7% para 1991 e 0,3% em
2000, de 15 a 17 anos, 1,1% em 1991 e 0,0% em 2000 e, por fim, a faixa entre 18 a 24 anos
apresentava uma taxa de analfabetismo de 3,4% em 1991 e 1,2% em 2000.
Os jovens de 18 a 24 anos, com menos de 4 anos de estudo, representavam 16% da
população em 1991 e, em 2000, esse índice baixou para 5,4%. Nesta mesma faixa de idade,
encontramos 56,1% da população com menos de 8 anos de estudo em 1991 e, em 2000, esse
indicador desceu para 30,6%. Das crianças até 14 anos, 99,4% freqüentava a escola em 2000,
enquanto esse índice era de 92% em 1991.
Quanto à população adulta, acima de 25 anos de idade, observamos que houve uma
melhoria do nível educacional também significativa na década entre 1991 a 2000. A taxa de
analfabetismo era de 23% em 1991, decrescendo para 14,8 em 2000. O percentual de
população adulta com menos de 4 anos de estudo era de 51,8% em 1991 e 39,3% em 2000 e
com menos de 8 anos de estudo, de 81,2% em 1991, passou para 70,6% em 2000. A média em
1991 era de 3,8 anos de estudo, nessa faixa de idade, aumentando para 5,2 anos em 2000
(PNUD, IDH-M, 2002).
Em Ângulo, os índices mostram que o nível educacional da população jovem
melhorou significativamente na década entre 1991 e 2000. Dos moradores cujas idades estão
entre 7 e 14 anos, 10,4% em 1991 e 4,9% em 2000 compunham a taxa de analfabetismo, de
10 a 14 anos esses percentuais diminuíram, de 3,6% em 1991 para 1,3% em 2000, de 15 a 17
anos, 7% em 1991 e 2,6% em 2000 e, por fim, a faixa entre 18 a 24 anos apresentava uma
taxa de analfabetismo de 10,3% em 1991 e 2,5% em 2000.
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Os jovens de 18 a 24 anos, com menos de 4 anos de estudo, representavam 31,1% da
população em 1991 e, em 2000, esse índice baixou para 13,3%. Nesta mesma faixa de idade,
encontramos 66,9% da população com menos de 8 anos de estudo em 1991 e, em 2000, esse
indicador desceu para 43,5%. Das crianças até 14 anos, 95,5% freqüentava a escola em 2000,
enquanto esse índice era de 80,6% em 1991.
Quanto à população adulta, acima de 25 anos de idade, observamos que houve uma
melhoria do nível educacional também significativa na década entre 1991 a 2000. A taxa de
analfabetismo era de 36,8% em 1991, decrescendo para 21,3 em 2000. O percentual de
população adulta com menos de 4 anos de estudo era de 64,2% em 1991 e 44,3% em 2000 e
com menos de 8 anos de estudo, de 88,1% em 1991, passou para 72,6% em 2000. A média em
1991 era de 3 anos de estudo, nessa faixa de idade, aumentando para 4,5 anos em 2000
(PNUD, IDH-M, 2002).
Em Maringá, os índices mostram que o nível educacional da população jovem
melhorou significativamente na década entre 1991 e 2000. Dos moradores cujas idades estão
entre 7 e 14 anos, 4,1% em 1991 e 2,1% em 2000 compunham a taxa de analfabetismo, de 10
a 14 anos esses percentuais aumentaram, de 0,9% em 1991 para 1,0% em 2000, de 15 a 17
anos, 1,3% em 1991 e 0,5% em 2000 e, por fim, a faixa entre 18 a 24 anos apresentava uma
taxa de analfabetismo de 2,1% em 1991 e 0,3% em 2000.
Os jovens de 18 a 24 anos, com menos de 4 anos de estudo, representavam 8,8% da
população em 1991 e, em 2000, esse índice baixou para 2,5%. Nessa mesma faixa de idade,
encontramos 43,1% da população com menos de 8 anos de estudo em 1991 e, em 2000, esse
indicador desceu para 18,9%. Das crianças até 14 anos, 98,5% freqüenta a escola em 2000,
enquanto esse índice era de 94,2% em 1991.
Quanto à população adulta, acima de 25 anos de idade, observamos que houve uma
melhoria do nível educacional também significativa na década entre 1991 a 2000. A taxa de
analfabetismo era de 11,9% em 1991, decrescendo para 6,4 em 2000. O percentual de
população adulta com menos de 4 anos de estudo era de 32,4% em 1991 e 21,5% em 2000 e
com menos de 8 anos de estudo, de 61,7% em 1991, passou para 48,2% em 2000. A média em
1991 era de 6,2 anos de estudo, nessa faixa de idade, aumentando para 7,5 anos em 2000
(PNUD, IDH-M, 2002).
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IV. Aspectos de renda nos municípios da RMM
Há, em 2000, 5.606 pessoas ocupadas no município de Mandaguari, constituindo
17,8% da totalidade dos residentes. Os indicadores de renda, pobreza e desigualdade no
município mostram que a renda per capita média cresceu 23,49%, passando de R$193,50 em
1991 para R$238,95 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda
domiciliar per capita inferior a R$75,50, equivalente à metade do salário mínimo vigente em
agosto de 2000) diminuiu 22,06%, passando de 28,8% em 1991 para 22,4% em 2000. A
desigualdade diminuiu, o Índice de Gini passou de 0,53 em 1991 para 0,50 em 2000.
Quanto à intensidade da indigência (“Distância que separa a renda domiciliar per
capita média dos indivíduos indigentes108 do valor da linha de pobreza, medida em termos de
percentual do valor dessa linha de pobreza”, Atlas do Desenvolvimento Humano, 2002)
observamos um crescimento. Em 1991, a taxa era de 31,98 e, em 2000, aumentou para 55,24,
apresentando um crescimento de 172,73% na década.
O rendimento médio e mediano do responsável pelo domicílio é de R$530,45 e
R$300,00 respectivamente, entre 26,0% a 33,5% destes auferem rendimento de até 01 salário
mínimo (IBGE, 2000; IPARDES, 2003) 109.
Há um indicativo que não se modifica na década. Diz respeito à apropriação de renda
pelos 20% mais pobres da população que permaneceu em 1991 e em 2000. Enquanto que o
extrato formado pelos 20% mais ricos da população se apropriou de 59,3% da renda
municipal em 1991, índice que diminuiu em 2000 para 55,5% da renda de Mandaguari
(PNUD, IDH-M, 2002).
Há, em 2000, 6.648 pessoas ocupadas no município de Sarandi, constituindo apenas
9,3% da totalidade dos residentes. Os indicadores de renda, pobreza e desigualdade no
município mostram que a renda per capita média cresceu 29,3%, passando de R$144,66 em
1991 para R$187,13 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda
domiciliar per capita inferior a R$75,50, equivalente à metade do salário mínimo vigente em
agosto de 2000) diminuiu 29,26%, passando de 29,2% em 1991 para 20,6% em 2000. A
desigualdade cresceu, o Índice de Gini passou de 0,40 em 1991 para 0,43 em 2000.

108

Definidos como os indivíduos com renda domiciliar per capita inferior a R$37,75, equivalente a ¼ do salário
mínimo vigente em agosto de 2000.
109
23,4% corresponde à média da Região Sul dos chefes de domicílio que ganham até 01 SM; 26% à do Paraná
e 33,5% à média do Brasil.
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Quanto à intensidade da indigência observamos um crescimento. Em 1991 a taxa era
de 28,76 e, em 2000, aumentou para 70,32, apresentando um crescimento de 244,51% na
década.
Os rendimentos médios e medianos do responsável pelo domicílio são R$445,30 e
R$320,00, respectivamente, entre 23,4% e 26,0% destes auferem rendimento de até 01 salário
mínimo (IBGE, 2000; IPARDES, 2003).
Há um indicativo que se modifica negativamente na década. Diz respeito à
apropriação de renda pelos 20% mais pobres da população que em 1991 se apropriava de 6%
da renda e, em 2000, 4,5%. O extrato formado pelos 20% mais ricos da população se
apropriou de 46, 5% da renda municipal em 1991 e 48,7% em 2000.
O município tem cerca de 1.200 empresas que empregam 6.648 pessoas (9,3% do total
da população). A maioria das empresas tem 2 funcionários que recebem em média 2 salários
mínimos. Há apenas 5 empresas de porte grande, com destaque para a empresa Noma110, que
tem 500 funcionários. Ela e a prefeitura são as que mais empregam. A Prefeitura tem 1700
funcionários e distribui 1047 cestas básicas para seus funcionários (RODRIGUES &
TONELLA, 2003).
Há, em 2000, 2.123 pessoas ocupadas no município de Paiçandu, constituindo um
percentual de apenas 10,3% sobre a totalidade dos residentes. Os indicadores de renda,
pobreza e desigualdade no município mostram que a renda per capita média cresceu 35,62%,
passando de R$ 134,37 em 1991 para R$ 182,23 em 2000. A pobreza (medida pela proporção
de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$75,50, equivalente à metade do
salário mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 24,08%, passando de 30,5% em 1991
para 23,1% em 2000. A desigualdade cresceu, o Índice de Gini passou de 0,37 em 1991 para
0,43 em 2000.
Quanto à intensidade da indigência observamos um crescimento. Em 1991 a taxa era
de 27,88 e, em 2000, aumentou para 58,55, apresentando um crescimento de 210,01% na
década.
Os rendimentos médios e medianos do responsável pelo domicílio são R$428,01 e
R$300,00, respectivamente, entre 26,0% e 33,5% destes auferem rendimento de até 01 salário
mínimo (IBGE, 2000; IPARDES, 2003).

110

Empresa que fabrica eixos e equipamentos para caminhões.
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Há um indicativo que se modifica negativamente na década. Diz respeito à
apropriação de renda pelos 20% mais pobres da população que em 1991 se apropriava de
6,3% da renda e, em 2000, 4,9%. O extrato formado pelos 20% mais ricos da população se
apropriou de 43,4% da renda municipal em 1991 e 48,8% em 2000 (PNUD, IDH-M, 2002).
Há, em 2000, 1.599 pessoas ocupadas no município de Mandaguaçu, constituindo um
percentual de apenas 12,6% sobre a totalidade dos residentes. Os indicadores de renda,
pobreza e desigualdade no município mostram que a renda per capita média cresceu 26,79%,
passando de R$ 187,09 em 1991 para R$ 237,21 em 2000. A pobreza (medida pela proporção
de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$75,50, equivalente à metade do
salário mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 28,37%, passando de33,9% em 1991
para 24,3% em 2000. A desigualdade diminuiu, o Índice de Gini passou de 0,53 em 1991 para
0,52 em 2000.
Quanto à intensidade da indigência observamos um crescimento. Em 1991, a taxa era
de 24,02 e, em 2000, aumentou para 50,99, apresentando um crescimento de 212,28% na
década.
Os rendimentos médios e medianos do responsável pelo domicílio são R$535,87 e
R$300,00, respectivamente, entre 26,0% e 33,5% destes auferem rendimento de até 01 salário
mínimo (IBGE, 2000; IPARDES, 2003).
Há um indicativo que se modifica negativamente na década. Diz respeito à
apropriação de renda pelos 20% mais pobres da população que, em 1991, se apropriava de
4,1% da renda e, em 2000, 3,7%. O extrato formado pelos 20% mais ricos da população se
apropriou de 58,4% da renda municipal em 1991 e 57,8% em 2000.
Há, em 2000, 4.033 pessoas ocupadas no município de Marialva, constituindo um
percentual de apenas 14,0% sobre a totalidade dos residentes. Os indicadores de renda,
pobreza e desigualdade no município mostram que a renda per capita média cresceu 36,39%,
passando de R$ 223,47 em 1991 para R$ 304,79 em 2000. A pobreza (medida pela proporção
de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$75,50, equivalente à metade do
salário mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 31,52%, passando de 30,7% em 1991
para 21,1% em 2000. A desigualdade cresceu, o Índice de Gini passou de 0,57 em 1991para
0,58 em 2000 (PNUD, IDH-M, 2002).

122

Quanto à intensidade da indigência observamos um crescimento. Em 1991, a taxa era
de 29,52 e, em 2000, aumentou para 52,11 apresentando um crescimento de 176,52% na
década.
Os rendimentos médios e medianos do responsável pelo domicílio são R$618,32 e
R$302,00, respectivamente, entre 26,0% e 33,5% destes auferem rendimento de até 01 salário
mínimo (IBGE, 2000; IPARDES).
Há um indicativo que se modifica negativamente na década. Diz respeito à
apropriação de renda pelos 20% mais pobres da população que em 1991 se apropriava de
3,4% da renda e, em 2000, 3,2%. O extrato formado pelos 20% mais ricos da população se
apropriou de 62,5% da renda municipal em 1991 e 63,3% em 2000 (PNUD, IDH-M, 2002).
Há, em 2000, 2.055 pessoas ocupadas no município de Iguaraçu, constituindo o
significativo percentual de 57,1% sobre a totalidade dos residentes. Os indicadores de renda,
pobreza e desigualdade no município mostram que a renda per capita média cresceu 50,2%,
passando de R$ 145,35 em 1991 para R$ 218,31 em 2000. A pobreza (medida pela proporção
de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do
salário mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 41,07%, passando de 41,0% em 1991
para 24,1% em 2000. A desigualdade cresceu, o Índice de Gini passou de 0,49 em 1991 para
0,51 em 2000. (Ibid.).
Quanto à intensidade da indigência observamos um crescimento. Em 1991, a taxa era
de 27,57 e, em 2000, aumentou para 45,05 apresentando um crescimento de 163,40% na
década.
Os rendimentos médios e medianos do responsável pelo domicílio são R$471,43 e
R$294,50, respectivamente, entre 26,0% e 33,5% destes auferem rendimento de até 01 salário
mínimo (IBGE, 2000; IPARDES, 2003).
Há um indicativo que se modifica negativamente na década. Diz respeito à
apropriação de renda pelos 20% mais pobres da população que em 1991 se apropriava de
5,4% da renda e, em 2000, 4,4%. O extrato formado pelos 20% mais ricos da população se
apropriou de 48,9% da renda municipal em 1991 e 58,5% em 2000 (PNUD, IDH-M, 2002).
Há, em 2000, 446 pessoas ocupadas no município de Floresta, constituindo o
percentual de 8,7% sobre a totalidade dos residentes. Os indicadores de renda, pobreza e
desigualdade no município mostram que a renda per capita média cresceu 4,14%, passando de
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R$ 227,61 em 1991 para R$ 237,04 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de pessoas
com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do salário mínimo
vigente em agosto de 2000) diminuiu 41,29%, passando de 28,3% em 1991 para 16,6% em
2000. A desigualdade diminuiu, o Índice de Gini passou de 0,56 em 1991 para 0,48 em 2000.
Quanto à intensidade da indigência observamos um crescimento. Em 1991, a taxa era
de 26,14 e, em 2000, aumentou para 48,69 apresentando um crescimento de 186,27% na
década.
Os rendimentos médios e medianos do responsável pelo domicílio são R$534,90 e
R$300,00, respectivamente, 23,4 destes auferem rendimento de até 01 salário mínimo (IBGE,
2000; IPARDES, 2003).
Há um indicativo que se modifica negativamente na década. Diz respeito à
apropriação de renda pelos 20% mais pobres da população que em 1991 se apropriava de 4%
da renda e, em 2000, 5%. O extrato formado pelos 20% mais ricos da população se apropriou
de 60% da renda municipal em 1991 e 53,7%, em 2000.
Há, em 2000, 208 pessoas ocupadas no município de Ângulo, constituindo o
percentual de 7,3% sobre a totalidade dos residentes. Os indicadores de renda, pobreza e
desigualdade no município mostram que a renda per capita média cresceu 57,64%, passando
de R$ 130,37 em 1991 para R$ 205,51 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de
pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$75,50, equivalente à metade do salário
mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 45,21%, passando de 49,6% em 1991 para
27,2% em 2000. A desigualdade diminuiu, o Índice de Gini passou de 0,53 em 1991 para 0,51
em 2000 (PNUD, IDH-M, 2002).
Quanto à intensidade da indigência observamos um crescimento. Em 1991 a taxa era
de 30,74 e, em 2000, aumentou para 40,98 apresentando um crescimento de 133,31% na
década.
Os rendimentos médios e medianos do responsável pelo domicílio são R$393,59 e
R$238,00, respectivamente, 33,5% destes auferem rendimento de até 01 salário mínimo
(IBGE, 2000; IPARDES, 2003).
Há um indicativo que se modifica negativamente na década. Diz respeito à
apropriação de renda pelos 20% mais pobres da população que em 1991 se apropriava de
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4,5% da renda e, em 2000, 3,8%. O extrato formado pelos 20% mais ricos da população se
apropriou de 54,7% da renda municipal em 1991 e 55,5% em 2000.
Em Maringá, em 2000, há 82.067 pessoas ocupadas, constituindo o percentual de
28,4% sobre a totalidade dos residentes. Os indicadores de renda, pobreza e desigualdade no
município de Maringá mostram que a renda per capita média cresceu 42,28%, passando de R$
327,08 em 1991 para R$ 465,37 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de pessoas com
renda domiciliar per capita inferior a R$75,50, equivalente à metade do salário mínimo
vigente em agosto de 2000) diminuiu 22,69%, passando de 10,8% em 1991 para 8,3% em
2000. A desigualdade cresceu, o Índice de Gini passou de 0,51 em 1991 para 0,56 em 2000.
Quanto à intensidade da indigência observamos um crescimento. Em 1991, a taxa era
de 31,29 e, em 2000, aumentou o dobro, para 62,1 apresentando um crescimento de 198,47%
na década.
Os rendimentos médios e medianos do responsável pelo domicílio são R$1.074,12 e
R$550,00, respectivamente, 23,4% destes auferem rendimento de até 01 salário mínimo
(IBGE, 2000; IPARDES, 2003).
Há um indicativo que se modifica negativamente na década. Diz respeito à
apropriação de renda pelos 20% mais pobres da população que em 1991 se apropriava de
4,3% da renda e, em 2000 3,4%. O extrato formado pelos 20% mais ricos da população se
apropriou de 56,2% da renda municipal em 1991 e 61% em 2000 (PNUD, IDH-M, 2002).

V. Condição dos domicílios - RMM
O espaço urbano de Mandaguari caracteriza-se por uma ocupação, em 2000, composta
de 9.167 domicílios particulares, apenas 2.120 deles, portanto 23,12%, têm serviço de
esgotamento sanitário. O acesso da população aos serviços básicos de água encanada, energia
elétrica e coleta de lixo se explicita no aumento de domicílios atendidos. Em 1991, 93,6% dos
domicílios eram atendidos com o serviço de água encanada e em 2000 esse índice aumentou
para 99,3%. Energia elétrica compunha os serviços encontrados em 97,2% dos domicílios em
1991, percentual que aumentou para 99,8% em 2000. A coleta de lixo passou a atender 98%
dos domicílios em 2000, um índice maior do que os 95,7% que eram atendidos em 1991.
O espaço urbano de Sarandi caracteriza-se por uma ocupação, em 2000, composta de
20.038 domicílios particulares, apenas 810, portanto 4,04% deles, têm serviço de esgotamento
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sanitário O acesso da população aos serviços básicos de água encanada, energia elétrica e
coleta de lixo se explicita no aumento de domicílios atendidos. Em 1991, 95,7% dos
domicílios eram atendidos com o serviço de água encanada e em 2000 esse índice aumentou
para 99,7%. Energia elétrica compunha os serviços encontrados em 98,8% dos domicílios em
1991, percentual que aumentou para 99,5% em 2000. A coleta de lixo passou a atender 99,1%
dos domicílios em 2000, um índice maior do que os 88,6% que eram atendidos em 1991.
O espaço urbano de Paiçandu caracteriza-se por uma ocupação, em 2000, composta de
8.559 domicílios particulares, 1.289 deles, portanto 15,06% deles, têm serviço de esgotamento
sanitário. O acesso da população aos serviços básicos de água encanada, energia elétrica e
coleta de lixo se explicita no aumento de domicílios atendidos. Em 1991, 90,8% dos
domicílios eram atendidos com o serviço de água encanada e em 2000 esse índice aumentou
para 99,2%. Energia elétrica compunha os serviços encontrados em 98,6% dos domicílios em
1991, percentual que aumentou para 99,5%, em 2000. A coleta de lixo passou a atender
97,6% dos domicílios em 2000, um índice maior do que os 92,1% que eram atendidos em
1991.
O espaço urbano de Mandaguaçu caracteriza-se por uma ocupação, em 2000,
composta de 4.703 domicílios particulares, apenas 1.192, portanto 25,34% deles, têm serviço
de esgotamento sanitário. O acesso da população aos serviços básicos de água encanada,
energia elétrica e coleta de lixo se explicita no aumento de domicílios atendidos. Em 1991,
93,3% dos domicílios eram atendidos com o serviço de água encanada e em 2000 esse índice
aumentou para 99,1%. Energia elétrica compunha os serviços encontrados em 97,7% dos
domicílios em 1991, percentual que aumentou para 99,5% em 2000. A coleta de lixo passou a
atender 96% dos domicílios em 2000, um índice muito maior do que os 69,5% que eram
atendidos em 1991.
O espaço urbano de Marialva caracteriza-se por uma ocupação, em 2000, composta de
8.101 domicílios particulares, 2.724 deles, portanto 33,62% deles, têm serviço de esgotamento
sanitário. O acesso da população aos serviços básicos de água encanada, energia elétrica e
coleta de lixo se explicita no aumento de domicílios atendidos. Em 1991, 95,8% dos
domicílios eram atendidos com o serviço de água encanada e em 2000 esse índice aumentou
para 99,3%. Energia elétrica compunha os serviços encontrados em 97,8% dos domicílios em
1991, percentual que aumentou para 99,8% em 2000. A coleta de lixo passou a atender 96,4%
dos domicílios em 2000, um índice maior do que os 90,5% que eram atendidos em 1991.
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O espaço urbano de Iguaraçu caracteriza-se por uma ocupação, em 2000, composta de
1.029 domicílios particulares, apenas 17, portanto 1,6% deles, têm serviço de esgotamento
sanitário. O acesso da população aos serviços básicos de água encanada, energia elétrica e
coleta de lixo se explicita no aumento de domicílios atendidos. Em 1991, 94% dos domicílios
eram atendidos com o serviço de água encanada e em 2000 esse índice aumentou para 99,6%.
Energia elétrica compunha os serviços encontrados em 98,6% dos domicílios em 1991,
percentual que aumentou para 99,9% em 2000. A coleta de lixo passou a atender 98% dos
domicílios em 2000, um índice maior do que os 84% que eram atendidos em 1991.
O espaço urbano de Floresta caracteriza-se por uma ocupação, em 2000, composta de
1.476 domicílios particulares, apenas 5, portanto 0,33% deles, têm serviço de esgotamento
sanitário. O acesso da população aos serviços básicos de água encanada, energia elétrica e
coleta de lixo se explicita no aumento de domicílios atendidos. Em 1991, 95,7% dos
domicílios eram atendidos com o serviço de água encanada e em 2000 esse índice aumentou
para 99,5%. Energia elétrica compunha os serviços encontrados em 99,2% dos domicílios em
1991, percentual que aumentou para 99,7% em 2000. A coleta de lixo passou a atender 99,3%
dos domicílios em 2000, um índice maior do que os 97,3% que eram atendidos em 1991.
O espaço urbano de Ângulo caracteriza-se por uma ocupação, em 2000, composta de
831 domicílios particulares, apenas 3, portanto 0,33% deles, têm serviço de esgotamento
sanitário. O acesso da população aos serviços básicos de água encanada, energia elétrica e
coleta de lixo se explicita no aumento de domicílios atendidos. Em 1991, 77,7% dos
domicílios eram atendidos com o serviço de água encanada e em 2000 esse índice aumentou
para 98,3%. Energia elétrica compunha os serviços encontrados em 97% dos domicílios em
1991, percentual que aumentou para 99,7% em 2000. E a coleta de lixo passou a atender
98,3% dos domicílios em 2000, um índice muito maior do que os 36,7% que eram atendidos
em 1991.
O espaço urbano de Maringá caracteriza-se por uma ocupação, em 2000, composta de
84.208 domicílios particulares, 47.446 deles, portanto 56,3%, têm serviço de esgotamento
sanitário. O acesso da população aos serviços básicos de água encanada, energia elétrica e
coleta de lixo se explicita no aumento de domicílios atendidos. Em 1991, 98,8% dos
domicílios eram atendidos com o serviço de água encanada e em 2000 esse índice aumentou
para 99,8%. Energia elétrica compunha os serviços encontrados em 99,8 % dos domicílios em
1991, percentual que aumentou para 99,9% em 2000. A coleta de lixo passou a atender 99,4%
dos domicílios em 2000, um índice maior do que os 96,8% que eram atendidos em 1991.
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VI. Condições de vulnerabilidade dos municípios da RMM
Alguns indicativos apontam processo de vulnerabilidade no município de Mandaguari.
Em 1991, 1,8% das mulheres de 15 a 17 anos tinham filhos e, em 2000, esse número
aumentou para 8,7%. Outro indicativo refere-se ao alto índice de crianças em famílias cuja
renda é inferior a ½ salário mínimo, em 1991 esse percentual era de 38, 4% e, em 2000, de
32,5%.
Em Sarandi, alguns indicativos apontam processo de vulnerabilidade. Em 1991, 2,7%
das mulheres de 15 a 17 anos tinham filhos e, em 2000, esse número aumentou para 9,1%.
Outro indicativo refere-se ao alto índice de crianças em famílias cuja renda é inferior a ½
salário mínimo, em 1991 esse percentual era de 37, 9% e, em 2000, de 28,1%.
Paiçandu apresenta alguns indicativos que apontam processo de vulnerabilidade no
município. Em 1991, 4,9% das mulheres de 15 a 17 anos tinham filhos e, em 2000, esse
número aumentou para 9,7%. Outro indicativo refere-se ao alto índice de crianças em famílias
cuja renda é inferior a ½ salário mínimo, em 1991 esse percentual era de 41,1% e, em 2000,
de 31,5%.
Alguns indicativos apontam processo de vulnerabilidade no município de
Mandaguaçu. Em 1991, 3,7% das mulheres de 15 a 17 anos tinham filhos e, em 2000, esse
número aumentou para 8,3%. Outro indicativo refere-se ao alto índice de crianças em famílias
cuja renda é inferior a ½ salário mínimo, em 1991 esse percentual era de 46,9% e, em 2000,
de 34,8%.
No município de Marialva, alguns indicativos apontam processo de vulnerabilidade.
Em 1991, 3% das mulheres de 15 a 17 anos tinham filhos e, em 2000, esse número aumentou
para 11,9%. Outro indicativo refere-se ao alto índice de crianças em famílias cuja renda é
inferior a ½ salário mínimo, em 1991 esse percentual era de 43% e, em 2000, de 33,4%.
Iguaraçu também apresenta indicativos que apontam processo de vulnerabilidade no
município. Em 1991, 2,2% das mulheres de 15 a 17 anos tinham filhos e, em 2000, esse
número aumentou para 6,5%. Outro indicativo refere-se ao alto índice de crianças em famílias
cuja renda é inferior a ½ salário mínimo, em 1991 esse percentual era de 50,1% e, em 2000,
de 36,9%.
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Alguns indicativos apontam processo de vulnerabilidade no município de Floresta. Em
1991, 1,1% das mulheres de 15 a 17 anos tinham filhos e, em 2000, esse número aumentou
para 5,7%. Outro indicativo refere-se ao alto índice de crianças em famílias cuja renda é
inferior a ½ salário mínimo, em 1991 esse percentual era de 38,6% e, em 2000, de 24,5%.
Em Ângulo, alguns indicativos apontam processo de vulnerabilidade. Em 1991, 7%
das mulheres de 15 a 17 anos tinham filhos e, em 2000, esse número dobrou para 14,5%.
Outro indicativo refere-se ao alto índice de crianças em famílias cuja renda é inferior a ½
salário mínimo, em 1991 esse percentual era de 59,1% e, em 2000, de 40%.
Em Maringá, apesar de condições sócio-econômicas mais satisfatórias, alguns
indicativos apontam processo de vulnerabilidade. Em 1991, 1,3% das mulheres de 15 a 17
anos tinham filhos e, em 2000, esse número aumentou para 5,3%. Outro indicativo refere-se
ao alto índice de crianças em famílias cuja renda é inferior a ½ salário mínimo, em 1991 esse
percentual era de 15,7% e, em 2000, de 12,7% (PNUD, IDH-M, 2002).

VII. Desenvolvimento Humano na RMM
Evolução do IDH-M 1991-2000 (PNUD, IDH-M, 2002)
No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de
Mandaguari cresceu 12,20%, passando de 0,705 em 1991 para 0,791 em 2000. A dimensão
que mais contribuiu para este crescimento foi a educação, com 44,6%, seguida pela
longevidade, com 41,9%, e pela renda, com 13,5%.
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Sarandi cresceu, neste
período, 10,34%, passando de 0,696 em 1991 para 0,768 em 2000. A dimensão que mais
contribuiu para este crescimento foi a educação, com 52,8%, seguida pela longevidade, com
27,1%, e pela renda, com 20,1%.
Neste período, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de
Paiçandu cresceu 13,03%, passando de 0,660 em 1991 para 0,746 em 2000. A dimensão que
mais contribuiu para este crescimento foi a educação, com 50,0%, seguida pela longevidade,
com 30,4%, e pela renda, com 19,6%.
Em Mandaguaçu, entre 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDH-M) cresceu 11,73%, passando de 0,682 em 1991 para 0,762 em 2000. A dimensão que
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mais contribuiu para este crescimento foi a educação, com 53,8%, seguida pela longevidade,
com 29,6%, e pela renda, com 16,7%.
No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de
Marialva cresceu 10,73%, passando de 0,708 em 1991 para 0,784 em 2000. A dimensão que
mais contribuiu para este crescimento foi a educação, com 42,5%, seguida pela longevidade,
com 34,6%, e pela renda, com 22,8%.
No município de Iguaraçu, entre 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal (IDH-M) cresceu 7,87%, passando de 0,686 em 1991 para 0,740 em 2000. A
dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi a educação, com 45,1%, seguida pela
renda, com 42,0%, e pela longevidade, com 13,0%.
Em Floresta, no período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDH-M) cresceu 6,04%, passando de 0,729 em 1991 para 0,773 em 2000. A dimensão que
mais contribuiu para este crescimento foi a educação, com 82,3%, seguida pela longevidade,
com 12,3%, e pela renda, com 5,4%.
No período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de
Ângulo cresceu 12,77%, passando de 0,658 em 1991 para 0,742 em 2000. A dimensão que
mais contribuiu para este crescimento foi a educação, com 53,8%, seguida pela renda, com
30,0%, e pela longevidade, com 16,2%.
No município pólo da região, no período 1991-2000, o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M) de Maringá cresceu 10,37%, passando de 0,762 em 1991 para
0,841 em 2000. A dimensão que mais contribuiu para este crescimento foi a longevidade, com
39,9%, seguida pela educação, com 35,3%, e pela renda, com 24,8%.

Situação dos municípios da RMM em relação ao IDH-M - 2000 (PNUD, IDH-M,
2002).
Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Mandaguari é 0,791.
Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de médio
desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros municípios do Brasil,
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Mandaguari apresenta uma situação boa: ocupa a 771ª posição, 770 municípios (14,0%) estão
em situação melhor e 4736 municípios (86,0%) estão em situação pior ou igual.
Em relação aos outros municípios do Estado, Mandaguari apresenta uma situação boa:
ocupa a 36ª posição, 35 municípios (8,8%) estão em situação melhor e 363 municípios
(91,2%) estão em situação pior ou igual.
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Sarandi, em 2000, é 0,768.
Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de médio
desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros municípios do Brasil,
Sarandi apresenta uma situação boa: ocupa a 1367ª posição, 1366 municípios (24,8%) estão
em situação melhor e 4140 municípios (75,2%) estão em situação pior ou igual.
Em relação aos outros municípios do Estado, Sarandi apresenta uma situação boa:
ocupa a 94ª posição, 93 municípios (23,3%) estão em situação melhor e 305 municípios
(76,7%) estão em situação pior ou igual.
Em Paiçandu, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal no ano de 2000 é
0,746. Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de
médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros municípios do
Brasil, Paiçandu apresenta uma situação intermediária: ocupa a 1977ª posição, 1976
municípios (35,9%) estão em situação melhor e 3530 municípios (64,1%) estão em situação
pior ou igual.
Em relação aos outros municípios do Estado, Paiçandu apresenta uma situação
intermediária: ocupa a 174ª posição, 173 municípios (43,4%) estão em situação melhor e 225
municípios (56,6%) estão em situação pior ou igual (Ibid.).
Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Mandaguaçu é 0,762.
Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de médio
desenvolvimento humano (IDH-M entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros municípios do
Brasil, Mandaguaçu apresenta uma situação boa: ocupa a 1523ª posição, 1522 municípios
(27,6%) estão em situação melhor e 3984 municípios (72,4%) estão em situação pior ou igual.
Em relação aos outros municípios do Estado, Mandaguaçu apresenta uma situação
boa: ocupa a 115ª posição, 114 municípios (28,6%) estão em situação melhor e 284
municípios (71,4%) estão em situação pior ou igual (Ibid.).
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Para o município de Marialva, em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano
Municipal de é 0,784. Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões
consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH-M entre 0,5 e 0,8). Em relação aos
outros municípios do Brasil, Marialva apresenta uma situação boa: ocupa a 949ª posição, 948
municípios (17,2%) estão em situação melhor e 4558 municípios (82,8%) estão em situação
pior ou igual. Em relação aos outros municípios do Estado, Marialva apresenta uma situação
boa: ocupa a 53ª posição, 52 municípios (13,0%) estão em situação melhor e 346 municípios
(87,0%) estão em situação pior ou igual.
Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Iguaraçu é 0,740.
Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de médio
desenvolvimento humano (IDH-M entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros municípios do
Brasil, Iguaraçu apresenta uma situação intermediária: ocupa a 2141ª posição, 2140
municípios (38,9%) estão em situação melhor e 3366 municípios (61,1%) estão em situação
pior ou igual.
Em relação aos outros municípios do Estado, Iguaraçu apresenta uma situação
intermediária: ocupa a 198ª posição, 197 municípios (49,4%) estão em situação melhor e 201
municípios (50,6%) estão em situação pior ou igual.
Em Floresta, no ano 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é 0,773.
Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de médio
desenvolvimento humano (IDH-M entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros municípios do
Brasil, Floresta apresenta uma situação boa: ocupa a 1227ª posição, 1226 municípios (22,3%)
estão em situação melhor e 4280 municípios (77,7%) estão em situação pior ou igual.
Em relação aos outros municípios do Estado, Floresta apresenta uma situação boa:
ocupa a 80ª posição, 79 municípios (19,8%) estão em situação melhor e 319 municípios
(80,2%) estão em situação pior ou igual.
Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Ângulo é 0,742.
Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de médio
desenvolvimento humano (IDH-M entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros municípios do
Brasil, Ângulo apresenta uma situação intermediária: ocupa a 2089ª posição, 2088 municípios
(37,9%) estão em situação melhor e 3418 municípios (62,1%) estão em situação pior ou igual.
Em relação aos outros municípios do Estado, Ângulo apresenta uma situação intermediária:
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ocupa a 190ª posição, 189 municípios (47,4%) estão em situação melhor e 209 municípios
(52,6%) estão em situação pior ou igual.
O município de Maringá, no ano 2000, apresentou um Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal de 0,841. Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as
regiões consideradas de alto desenvolvimento humano (IDH-M maior que 0,8). Em relação
aos outros municípios do Brasil, Maringá apresenta uma situação boa: ocupa a 63ª posição, 62
municípios (1,1%) estão em situação melhor e 5444 municípios (98,9%) estão em situação
pior ou igual. Em relação aos outros municípios do Estado, Maringá apresenta uma situação
boa: ocupa a 6ª posição, 5 municípios (1,3%) estão em situação melhor e 393 municípios
(98,7%) estão em situação pior ou igual.
Os dados apresentados manifestam processos de desigualdade intermunicipais.
Destacamos alguns aspectos mais contundentes, como, por exemplo, que em Iguaraçu está o
maior índice de pessoal ocupado, 57,1% do total de habitantes, e 80,0% dos residentes com 10
anos ou mais, isso supera muito o segundo contingente, localizado em Maringá, com 28,4%
de ocupados sobre o total da população. Em oposição, no município de Ângulo, apenas 7,3%
do total da população tem ocupação.
Um outro índice que se destaca refere-se à rede de esgoto quase inexistente em
Floresta, apenas 0,3% dos domicílios são servidos por este serviço e, ainda, 1,6% dos
domicílios em Iguaraçu, contrastando com o percentual de 56,3% dos domicílios em Maringá
com rede de esgoto. Sob o ângulo da desigualdade de acesso à cidade desenvolveremos o
conceito de segregação buscando elucidá-lo suficientemente a fim de comprovarmos nossos
pressupostos de que a segregação figura como o principal aspecto da formação do espaço
urbano de Maringá e região.

2.4. Desigualdade, pobreza e segregação na Região Metropolitana de
Maringá – Questões Teóricas
O tema da segregação, especialmente a segregação residencial, tem sido abordado,
nacional e internacionalmente, sob a concepção da dual city (Mollenkopff e Castells, 1991),
no âmbito dos novos conflitos com os quais as metrópoles passaram a lidar face à
133

globalização. Apontada como determinante da estrutura social binária - ricos e pobres oriunda da segmentação do mercado de trabalho, que passaria a ter pequeno um número de
empregos altamente qualificados e bem remunerados, e um amplo contingente de ocupações
pouco qualificadas e mal remuneradas, o que, todavia, não é consensual na literatura, pois se
considera, sob outra perspectiva, que as atividades globalizadas empregam pequena porção de
trabalhadores o que leva ao aumento das atividades terciárias (Preteceille, 2001).
As políticas urbanas vêm sofrendo interferência no redirecionamento a elas imposto
pelos ideais do (neo)liberalismo, os fundamentos da sociedade global. Por exemplo, os
“preços imobiliários tornaram-se o mecanismo central de distribuição da população no
território da cidade, o que tem significado o reforço das desigualdades de renda na
organização do espaço urbano” (RIBEIRO, 2003, p. 155).
Outro mecanismo que relaciona a reestruturação da economia global como um dos
grandes responsáveis pelas atuais formas de segregação no espaço urbano é a privatização dos
serviços públicos com o paulatino e constante afastamento, por parte do Estado, das
atividades de prestação de serviços, entre os quais, telefonia, transporte, energia elétrica e, o
mais importante para nossa discussão, o financiamento da habitação. Isso gera os processos
que asseguram os melhores serviços e as mais modernas tecnologias àqueles que possuem
maiores rendas e, inversamente, às classes populares são ofertados equipamentos e serviços
urbanos de baixa qualidade e baixo custo. Nesse contexto, a demanda por moradia torna-se
suprida apenas pelo mercado imobiliário formal, acessível, portanto, apenas às camadas que
podem pagar, às médias e altas rendas (RIBEIRO, 2003).
À população de baixas rendas, que engrossa as listas de espera por subsídios públicos
para aquisição da casa própria, resta ocupar as franjas periféricas das cidades, cada vez mais
distantes dos espaços de qualidade superior que a sociedade globalizada tem a oferecer.
Ocupações, muitas vezes, em áreas irregulares, de risco, mananciais e/ou áreas de preservação
ambiental.
Ainda conforme Ribeiro (2003), uma outra tendência do crescimento urbano, oriunda
do processo de globalização e reestruturação da economia mundial, deflagrada a partir de
1970, é o surgimento da chamada “dual city” (Mollenkopf & Castells, 1992) em decorrência
da diminuição das camadas médias. Assim, a figura da pirâmide deixa de representar a
estrutura social das cidades sendo substituída pela ampulheta que significa o aumento das
camadas sociais das extremidades e o arrefecimento das intermediárias, em função do
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crescente desempenho do terciário superior na economia global, na qual se expandem as
atividades financeiras e os serviços e, em contrapartida, declinam as atividades industriais,
configurando a substituição completa do modelo fordista na estrutura econômica mundial.
Castells (1989; 1994) e Sassen (1991) são os principais formuladores dos trabalhos que
relacionam o surgimento das “global cities”, o espaço que abriga a dualização social111, às
transformações tecnológicas que desenvolveram os sistemas de informatização e de
telecomunicações dando origem à chamada “era informacional”. A proposição fundamental
dessas teorias é a de que a globalização das atividades econômicas nos espaços urbanos
reconfigura também a estrutura social dos espaços e promove sua dualização.
Estes fenômenos provocam conjuntamente o aumento da segregação
residencial na medida em que surgem bairros exclusivos das camadas
superiores, ao mesmo tempo em que as camadas médias e, eventualmente, as
inferiores, em processo de mobilidade social descendente, são deslocadas
para outros bairros, diminuindo, assim, o grau de mistura social das cidades
(RIBEIRO, 2003, p. 156).

Não há consenso sobre tais formulações tendo em vista o fato de que a reestruturação
econômica alicerçada no modo de produção informacional demanda pequena utilização do
emprego urbano como, por exemplo, evidencia-se nos estudos sobre a reestruturação da
economia de Paris, onde, segundo Preteceille (2000, p. 113), “...a estrutura social atual do
espaço urbano não poderia ser interpretada como o efeito direto das tendências mais recentes
de

reorganização da economia...”. Isto é, esta corrente teórica questiona a relação

anteriormente apontada entre a economia global e o padrão de segregação socioespacial que
as cidades apresentam.
Noutra direção, Sabatini (1999) e Ribeiro (2000) propõem a substituição do modelo
anterior de análise “centro/periferia”112 para aquele que considera a necessidade de
representar o espaço urbano como “fractal”, isto é,

111

“Ao lado dessas novas hierarquias globais e regionais das cidades há um vasto território que se tornou cada
vez mais periférico e cada vez mais excluído dos grandes processos econômicos que alimentam o crescimento
econômico na nova economia global...” SASSEN, 1998, p. 17
112
Esta tem sido uma das principais formas como os estudos urbanos têm representado a ocupação das cidades,
na qual, as áreas periféricas, distanciadas das centrais, aparecem ocupadas pelas classes de baixa renda e os
centros urbanos e suas proximidades, destinadas às classes altas e médias respectivamente. O advento dos
“condomínios fechados”, por exemplo, é um dos novos fenômenos urbanos que põe em cheque esse modelo.
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...os espaços das cidades que estão no centro da globalização e da
reestruturação produtiva tornam-se, na verdade, globalmente mais
homogêneos, quando o examinamos na escala macro, e simultaneamente
mais fraturados, quando o fazemos na escala micro, As macro-diferenças
que caracterizam o espaço da cidade fordista, por exemplo, núcleo x
periferia, são substituídas por micros e contrastantes diferenças que estão em
todas as partes, transformando-o em espaço fractal, isto é, em que as
desigualdades e as diferenças estão reproduzidas em todo o território da
cidade (RIBEIRO, 2000, p. 69).

Em cidades médias, como é o caso de Maringá, encontra-se uma ocupação
caracterizada pelo modelo núcleo-periferia, já que, no espaço intraurbano maringaense, a
ocupação é predominantemente polarizada. No centro estão localizadas as elites e camadas
média altas da população e, na periferia, a ocupação residencial dá-se pelas médias baixas e
baixas camadas. Além de esta tendência caracterizar o espaço interno da cidade, ela se
reproduz em relação aos municípios do entorno, no qual Maringá figura como centro da
ocupação e os municípios contíguos, como periféricos.
Não há discordância, no âmbito da pesquisa urbana, em atribuir à globalização o
encargo que lhe compete nos processos de mudança socioespacial das cidades e, tampouco, se
discorda da necessidade de que, a partir da constatação dos processos segregativos oriundos
dos impactos da reestruturação econômica, aqueles que sofrem seus efeitos devam ser o alvo
prioritário das ações das políticas públicas. Esse é o panorama atual que colocou o tema da
segregação em pauta. No entanto, desde o final do século XIX, encontram-se trabalhos sob
esta perspectiva. A primeira busca de diagnóstico social do espaço urbano com a finalidade de
subsidiar políticas públicas encontra-se num estudo, realizado por Charles Booth, sobre a
condição social e as ocupações do espaço urbano em Londres (RIBEIRO, 2003, p. 159).
Igualmente, a “Escola de Chicago”, fundada por Albion Small, em 1895, desenvolveu
análise social do espaço urbano através dos pesquisadores Robert Park, Ernest Burgess e
outros, perfazendo um conjunto de pesquisas cujo eixo principal era a segregação, todavia,
mais relacionada à composição de espaços constituídos por grupos étnicos.
No Brasil, a SGMACS113, sob orientação do ideário do Padre Lebret e seus seguidores,
pode ser considerada precursora em diagnóstico social do espaço urbano com a finalidade de
fornecer subsídios ao planejamento das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo
Horizonte.

113

Sociedade da Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos Complexos Sociais. Ver Lamparelli (1981).
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Ribeiro (2003, p. 163; 165) destaca ainda alguns autores clássicos da sociologia como
antecessores deste tema: Durkheim e seus trabalhos sobre a solidariedade e os mecanismos de
vinculação dos indivíduos aos grupos sociais; Marx e a questão das desigualdades entre as
classes sociais e Weber, através da conceituação de diferenciação social e sua relação com a
distribuição desigual de prestígio, honra social e de poder na sociedade capitalista.
Ao relacionar o conceito de segregação residencial a esses precursores e a outros, não
citados aqui, Ribeiro (2003, p. 165) destaca duas abordagens sobre o tema. Na primeira,
concebe-se a segregação como diferença de localização espacial de um grupo em relação a
outros grupos, fundamentada pela explicação ecológica de sociedade114 (Escola de Chicago),
cujo eixo central é a “distância social” expressa na “distância espacial”, como resultado das
ações e escolhas dos próprios indivíduos que buscam se agrupar contrariando a idéia (utópica)
de mistura social. Na segunda abordagem, a segregação assinala as diferenças sociais na
ocupação do espaço urbano dadas pelas possibilidades distintas de acesso à cidade, que
refletem, em última instância, a estrutura da própria sociedade desigual.
Mesmo considerando que a condição da existência dos homens em uma sociedade
capitalista é a situação de desigualdade, porquanto a estrutura básica que sustenta tal
sociedade alicerça-se, exatamente, em conjunturas que distinguem os homens pela posição
que ocupam nas relações entre o capital e o trabalho (MARX, 1985). Devemos, todavia,
ponderar que:
...nas sociedades capitalistas, onde o mercado é o mecanismo central da
ordem social e os valores igualitários são a base da cultura compartilhada
pelos seus integrantes o termo segregação é pertinente como instrumento
capaz de enunciar problemas da ordem social. Neste caso, a segregação
residencial tem sentido para designar certas formas de segmentação
socioespacial fundadas no controle institucional de recursos que desfrutam
certas categorias para a manutenção ou ampliação de barreiras ao contato
físico e social e, ao mesmo tempo, na imposição legítima ou não de uma
ordem simbólica fundada na crença compartilhada que as pessoas não são
naturalmente iguais (RIBEIRO, 2003, p. 164).

Os aspectos da desigualdade estão presentes na ocupação dos espaços urbanos da
RMM. Ocorrem nos níveis inter e intramunicipal, através de processos dialéticos que

114

“É porque as relações sociais são freqüentemente ligadas a relações espaciais, na medida em que as distâncias
físicas são ou parecem ser indicadores de distâncias sociais, que estatísticas têm alguma importância para a
sociologia. E isto é verdadeiro, definitivamente, porque é somente na medida em que podemos reduzir ou
relacionar fenômenos sociais ou físicos aos fenômenos espaciais que podemos medir de uma maneira ou de
outra. “ (PARK, Robert. “A comunidade urbana: um modelo espacial de ordem moral”, apud RIBEIRO, 2003,
p. 165).
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produzem e reproduzem a realidade social baseada na própria desigualdade. Enquanto
categoria, a desigualdade pode nos oferecer visibilidade de si mesma se a tomarmos como um
conjunto de variáveis através do qual ela ganha existência concreta.
No espaço da cidade e entre as cidades da RMM, estas variáveis compõem-se de
diversos índices sócio-econômicos, dentre os quais, a situação demográfica, o PIB per capita,
o rendimento da população, as condições urbanas de vida dos habitantes (padrão das
residências, infra-estrutura, saneamento, serviços de educação, saúde, creche) e, com destaque
especial, o acesso ao transporte urbano. As situações de desigualdade ocorrem dentro de cada
município pelas distintas possibilidades que os moradores têm do acesso à cidade e, entre as
municipalidades, se reproduz essa mesma conjuntura igualmente díspar, como podemos
observar na caracterização da região, no próximo capítulo.
De tal modo, desigualdade, na presente tese, refere-se aos graus de diferenciação das
condições e possibilidades de acesso a bens e serviços entre as pessoas. Distinção geradora
das situações de miserabilidade às quais está submetida a grande maioria da população
brasileira115, uma vez que “a pobreza é resultado do nível e da forma da
distribuição dos recursos totais de uma sociedade entre sua
população”

(MEDEIROS,

2003,

p.

12),

acentuada,

no Brasil, nas

“lacunas deixadas pela falta de reformas agrária, tributária e
sociais [que] tornaram o capitalismo brasileiro uma máquina de
produção e reprodução de desigualdades” (POCHMANN, 2003, p.
21). As desigualdades resultam de uma concentração de riqueza,
no país, circunscrita a apenas cinco mil famílias que possuem o
equivalente a 2/5 de todo o fluxo de renda gerado no período de
um ano, ou seja, um volume patrimonial análogo a 42% de todo o
PIB brasileiro (Id., 2004, p.11).
Nosso pressuposto, portanto, considera a associação entre desigualdade e pobreza,
pois na bipolaridade social ricos e pobres é que se funda a segregação espacial ou residencial
materializada no espaço das cidades, como ocorre caracteristicamente na RMM.

115

A população brasileira apresenta um dos mais elevados níveis de desigualdade de renda no mundo, oriundo
da concentração de riqueza. Segundo o IPARDES (Mapas Temáticos, 2003) o Paraná apresenta um índice de
desigualdade de renda de 0,49%, Curitiba e as duas cidades da RMM, Marialva e Maringá, índices entre 0,49% e
0,61%, e os demais municípios desta região, índices maiores que 0,61%. Observa-se que quanto menor o índice,
maior a desigualdade.
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O tema da segregação residencial assume importância também em razão de
outros estudos sobre a pobreza urbana destacarem os seus mecanismos de
reprodução no contexto urbano. Tais estudos têm indicado a crescente
correlação entre os fenômenos da destituição social e a concentração dos
grupos em situação de vulnerabilidade em territórios crescentemente
homogêneos, na medida em que nele cria-se uma dinâmica de causação
circular da pobreza (MEDEIROS, 2003, p. 3).

Com uma clara periferização da pobreza para suas fronteiras ou, ainda, para os
municípios do seu entorno, numa configuração espacial centro-periferia, distinta do processo
fractal que vem caracterizando a ocupação do espaço urbano das metrópoles, Maringá pode
ser comparada inclusive à desigual Manchester, na Inglaterra, através desta descrição,
realizada no século XIX:
A cidade é construída de forma tão peculiar que se pode morar nela durante
anos, entrar e sair diariamente, sem entrar em contato com um bairro de
trabalhadores, ou mesmo com um trabalhador, isto é, desde que se limite a
negócios ou a passeios. Isto provém principalmente do fato de que, ou por
um tácito acordo inconsciente, ou por uma intenção já consciente, os bairros
dos trabalhadores estão rigorosamente separados das partes da cidade
reservadas à classe média, ou, quando isto não acontece, estão dissimulados
sob o manto da caridade (ENGELS, 1984, p. 308-309).

Para distinguir ainda mais precisamente o conceito de pobreza, nos reportamos à
seguinte acepção que vem ao encontro do nosso objetivo de relacionar os fenômenos pobreza
e ausência de acesso a determinados bens e serviços:
A pobreza pode ser definida de diversas maneiras, algumas delas levando em
conta uma visão mais restrita do problema, outras, somente dimensões
econômicas, mas também aspectos políticos. Entretanto, essas diferentes
definições têm em comum a idéia de que a pobreza está relacionada à falta
de acesso a algum padrão de vida considerado essencial ou mínimo para uma
vida adequada em sociedade... (ANDRADE et ali, 2001, p. 253).

Retomaremos a temática da segregação, com o fim de delimitar precisamente aquele
que é o principal conceito no qual sustentamos nossas reflexões acerca da estrutura urbana
atualmente apresentada pelas cidades da RMM. Apesar de genérica, adotaremos como
premissa neste trabalho uma afirmação formulada por Lago (2000, p. 208) que sintetiza
segregação como “uma forma extrema de desigualdade”.
As críticas ao conceito de segregação indicam que ele não seria suficientemente
rigoroso para ser utilizado como um pressuposto que sustente análises teóricas. Considera-se,
por exemplo, como já vimos, que apresenta um significado restrito à descrição espacial das
diferenças entre áreas residenciais, mas, além disso, compõe-se de um conteúdo semântico
que admite vários significados distintos num mesmo contexto (BRUN, 1994 apud
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MENDONÇA, 2002) podendo denotar “tanto a segregação urbana, residencial, espacial,
como ‘segregação escolar’, ‘segregação por idade’ etc. Nessa medida, a noção apresenta um
‘halo’ de imprecisão, podendo gerar confusão sobre diferentes sistemas causais”
(MENDONÇA, 2002, p. 8).
Ainda se reportando a Brun, Mendonça (2002) apresenta outros elementos
componentes dessa conceituação: uma conotação moral negativa, a idéia de discriminação
ligada a guetos, de exclusão relacionada à não integração econômica, social e cultural da
população. Também uma outra idéia associada à segregação é a da “distância social”116, a
separação de porções da população espacialmente ou não. Por isso que,
Trata-se de noção que parece auto-evidente, não necessitando de qualquer
esforço de definição, na medida em que todas as cidades manifestam claros
sinais de divisão social do seu território. Entretanto, nem toda divisão social
do espaço caracteriza uma situação de segregação. Quando podemos falar
em segregação de uma maneira teoricamente controlada, para além das
supostas auto-evidências? A utilização do termo segregação como conceito
depende da visão teórica que adotamos para explicar as relações sociais e a
compreensão da distinção entre diferenciação, segmentação e segregação
(RIBEIRO, 2003, p. 163).

Isso remete também a questionar se poderíamos falar de segregação como um mesmo
processo para uma cidade média e uma metrópole? Em recente estudo sobre segregação em
São Paulo, está demonstrado que o principal efeito das tentativas de implementação da
legislação urbanística foi promover um arranjo espacial no qual o lugar destinado às altas
rendas ficou localizado nas áreas centrais alcançadas facilmente pelas leis e, em oposição, as
áreas “sub-urbanas” do mesmo município ou dos circunvizinhos foram destinadas aos pobres,
onde a legislação urbanística era inexistente ou cumprida com diminuto rigor (CALDEIRA,
2000, p. 216). Nesse sentido, podemos reunir sob o mesmo fenômeno os dois espaços, posto
que o processo que lhe dá resultado é bastante análogo.
Os dados são, ainda, reiterados pela pesquisa realizada no âmbito da Rede
Observatório das Metrópoles sobre São Paulo

116

(Besnard, Dictionnaire de la sociologie, in. Grafmeyer, 1994, p.96): “intervalo mais ou menos grande que
separa, no espaço social, as posições de duas ou muitas pessoas pertencentes a diferentes classes sociais, etnias,
credo religioso ou sub-cultura”, (apud MENDONÇA, 2002, p. 9). Para aprofundar, ver RIBEIRO, L.C. &
LAGO, L., 2000.
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o processo de segregação tem se aprofundado, no quadro de uma metrópole
complexa, internacionalizada ou globalizada, onde ao lado de enormes
mudanças tecnológicas – a serviço de alguns – observa-se a concentração da
propriedade privada e a polarização crescente do ponto de vista social. A
polarização se expressa nos níveis muito desiguais de renda, educação
formal e qualificação profissional e se reflete de várias formas nos espaços
da cidade. Aí, observa-se cada vez de forma mais acentuada a presença de
espaços residenciais e comerciais exclusivos, a privatização de espaços
públicos, com o “fechamento” de ruas e praças, para garantir a segurança de
setores da população ameaçados pelas “classes perigosas” (BÓGUS &
PASTERNAK, 2003, p. 13.)

Quando se trata da segregação objetivada na “distância social”117, o mesmo conceito
pode, igualmente, descrever as duas espacialidades. Contudo, quando se trata de distância
espacial que torna a desigualdade visível é preciso relativizar a questão pois, o que significa
“distante” na RMM pode não ser assim concebido, por exemplo, para a metrópole de São
Paulo, considerando que a área de maior influência do pólo regional se estabelece, a partir de
Maringá, a 31 quilômetros de Mandaguari, o município limite da RMM, ao leste a 10
quilômetros de Paiçandu, a oeste a 36 quilômetros de Ângulo, ao norte, e 20 quilômetros de
Floresta, ao sul. Juntamente com Paiçandu, Sarandi integra a área conurbada com Maringá,
distando 10 quilômetros, formando o conjunto urbano onde predominam as mais intensas
relações, como o processo de mobilidade pendular118, por exemplo. Portanto curtas distâncias
se comparadas às dimensões da metrópole paulistana ou das principais metrópoles brasileiras.
Ou, ainda, o tempo médio (20 minutos de carro ou 01 hora de ônibus) necessário para
percorrer, por exemplo, a distância do limite oeste da região (Paiçandu), até o centro de
Maringá.
Na região de Maringá encontramos o fenômeno chamado movimento pendular, que se
refere à circulação das pessoas que residem num município e, todos os dias, se dirigem a
outro para trabalhar ou estudar retornando ao final de cada dia. Há, segundo o censo
demográfico do IBGE (2000), um total de 354.838 pessoas de 15 anos ou mais na Região
Metropolitana de Maringá. Destas, 212.667 trabalham e/ou estudam no próprio município
onde residem e, 111.787, não estudam e não trabalham. Isto é, 31,5% encontra-se em situação
que pode ser considerada de desemprego ou inatividade, pois, estando em idade ativa para o
trabalho ou estudo, não exerce nenhuma destas atividades. Mas 30.384, portanto, 8,56% do

117

Ver RIBEIRO, L.C. & LAGO, L., 2000.
Há um grande número de moradores nas duas cidades contíguas, que se dirigem diariamente a Maringá para
trabalhar.
118
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total desta faixa etária, se deslocam para estudar ou trabalhar em outros municípios. Dos que
se deslocam, 22.441 (73,85%) se dirigem de uma das cidades da região para trabalhar ou
estudar em Maringá.
Em Sarandi, do total de 50.298 pessoas de 15 anos ou mais, 18.158 trabalham e/ou
estudam no próprio município, 17.673 não estudam e não trabalham. São 14.467 pessoas,
portanto, 28,76% do total desta faixa etária, que se deslocam para estudar ou trabalhar em
outros municípios. A grande maioria delas, 13.315 (92,03%), se dirige a Maringá.
Em Paiçandu, do total de 21.740 pessoas de 15 anos ou mais, 7.977, trabalham e/ou
estudam no próprio município, 8.109 não estudam e não trabalham. São 5.654, portanto
26,01% do total desta faixa etária, os que se deslocam para estudar ou trabalhar em outros
municípios. A maioria delas, 5.302 (93,77%), se dirige a Maringá.
Em Marialva, do total de 21.216 pessoas de 15 anos ou mais, 13.416, trabalham e/ou
estudam no próprio município, 6.296 não estudam e não trabalham. São 1.504 pessoas,
portanto 7,09% do total desta faixa etária, que se deslocam para estudar ou trabalhar em
outros municípios. A maioria delas, 1.095 (72,80%), se dirige a Maringá.
Em Mandaguari, do total de 23.146 pessoas de 15 anos ou mais, 14.303, trabalham
e/ou estudam no próprio município, 7.764 não estudam e não trabalham. São 1.079 pessoas,
portanto 4,66% do total desta faixa etária, que se deslocam para estudar ou trabalhar em
outros municípios. A maioria delas, 484 pessoas (44,85%), se dirige a Maringá.
Em Mandaguaçu, do total de 12.104 pessoas de 15 anos ou mais, 5.764, trabalham
e/ou estudam no próprio município, 4.372 não estudam e não trabalham. São 1.968 pessoas,
portanto 16,26% do total desta faixa etária, que se deslocam para estudar ou trabalhar em
outros municípios. A maioria delas, 1.702 pessoas (86,48%), se dirige a Maringá.
Em Iguaraçu, do total de 2.585 pessoas de 15 anos ou mais, 1.434, trabalham e/ou
estudam no próprio município, 946 não estudam e não trabalham. São 205 pessoas, portanto,
7,94% do total desta faixa etária, que se deslocam para estudar ou trabalhar em outros
municípios. A maioria delas, 107 pessoas (52,19%), se dirige a Maringá.
Em Ângulo, do total de 2.062 pessoas de 15 anos ou mais, 1.185, trabalham e/ou
estudam no próprio município, 646 não estudam e não trabalham. São 232 pessoas, portanto
11,26% do total desta faixa etária, que se deslocam para estudar ou trabalhar em outros
municípios. A maioria delas, 72 pessoas (31,03%), se dirige a Maringá.
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Em Floresta, do total de 3.795 pessoas de 15 anos ou mais, 1.956, trabalham e/ou
estudam no próprio município, 1.308 não estudam e não trabalham. São 530 pessoas, portanto
13,98% do total desta faixa etária, que se deslocam para estudar ou trabalhar em outros
municípios. A maioria delas, 365 pessoas (68,86%), se dirige a Maringá.
Isto é, a cidade de Maringá se configura como pólo de atração de pessoas para o
trabalho, especialmente dos municípios de Sarandi e Paiçandu, o que corrobora a imagem de
“cidade-dormitório”, identificação regional destes dois espaços urbanos, que enviam a
Maringá, respectivamente, 92,03% e 93,77% dos que trabalham em outros municípios.
De tal modo, atribui-se a diversificados fenômenos o conceito de segregação: a)
proximidade espacial e concomitante distância social que gera uma apartação de fato, como é
o caso, por exemplo, das favelas próximas a áreas elitizadas e dos guetos norte-americanos
radicalmente separados; b) distância social e física, característica das metrópoles latinoamericanas cujas periferias são as únicas áreas de moradia disponíveis às populações de baixa
renda; e c) a mais recente forma, a chamada “auto-segregação”, caracteristicamente uma
apartação voluntária em que as elites econômicas transferem suas residências para zonas
residenciais em condomínios fechados119. Castells (1991) busca precisar as distinções que
existem entre segregação e diferenciação espacial no processo de ocupação do espaço.
Two distinctions must be kept in mind when addressing this matter: (1) the
fundamental distinction between spatial differentiation and spatial
segregation, with only the latter entailing physical distance between the
residential location of social groups; and (2) the historical possibility of
reversing the patterns of social occupation of a given space through urban
restructuring, as expressed in the gentrification of central city areas which
become exclusive spaces occupied by the new urban elites. The interplay
between differentiation and segregation, shaped by the evolution of culture
and technology , can translate into different spatial forms that crystallize up
and down the ladder of social stratification (CASTELLS, 1991, p. 406).

Isto é, além da visível diferenciação na ocupação do espaço urbano, definida pelos
agentes imobiliários, há, antes, um processo de legitimação da desigualdade, do qual a
segregação é apenas manifestação. Esse é um dos elementos geradores da imprecisão no
emprego do conceito, pois somente quando buscamos pesquisar a ação do Estado (e do que
ele representa) para além do discurso, é que nos deparamos com a verdade inquestionável: é
muito difícil alcançar tal ação, pois, na medida em que o discurso é fartamente difundido, a
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MENDONÇA, loc.cit.
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ação não é. Isso porque, a ação do Estado, via de regra, é ocultada, não se faz democrática
pois é tendenciosa (VILLAÇA, 2002).
Isso conduz os que utilizam essa conceituação a reiterar os mesmos cuidados:
Porque ela se situa na junção do social e do espacial, a questão da
segregação se encontra ao mesmo tempo no ponto de contato entre muitos
registros de análise e muitos níveis de discurso. No ponto de contato e,
freqüentemente, também à margem. Noção multiforme, sensível aos
contextos históricos como aos modos intelectuais, a segregação é ao mesmo
tempo uma categoria de análise e uma categoria prática, pré-noção implícita,
instrumento de medição, objeto de discussão entre especialistas e temas de
debates públicos (Grafmeyer, 1984 apud MENDONÇA, 2002, p. 10).

Para os objetivos da presente tese que busca mapear a configuração socioespacial do
espaço metropolitano, a partir da localização da residência, utilizaremos segregação 1o.)
enquanto sinonímia de desigualdade resultante do processo de apropriação dos bens urbanos
pelos que detêm a propriedade do solo, portanto, dos que têm “direito à cidade”, e, mais
precisamente 2o.) como desigualdade manifesta na ocupação do espaço urbano para moradia.
Afinal, “o termo segregação residencial denota a idéia de separação e de exclusão de
determinados grupos sociais do conjunto da sociedade, situações nas quais ocorre a ausência
de relações que vinculem estes grupos com o conjunto social" (RIBEIRO, 2003, p. 163).
Partimos do pressuposto de que ao se assinalar grupos sociais entre os que terão acesso
diferenciado a espaços distintos implementa-se uma ação segregadora, pois se associa a
bipolaridade social (ricos e pobres) às possibilidades de escolha dos bens a adquirir conforme
a condição de vida.
Conseqüentemente, a diferenciação entre os grupos sociais quanto à probabilidade de
aquisição de bens é um ato de segregação. Esta pesquisa tem como objeto exatamente o
desenvolvimento do espaço urbano de uma região cuja cidade-pólo sempre se caracterizou
pela realização de empreendimentos imobiliários em áreas centrais ou adjacentes, dirigidos à
elite e, em contraposição, em espaços periféricos, aqueles dirigidos às classes populares. Um
exemplo deste tipo de ação segregadora é o conjunto de procedimentos a que chamamos
desfavelização, que afastou as aglomerações populares de baixa renda das áreas centrais e
pericêntricas (que invadiram espaços não destinados a elas no plano original), não apenas para
as periferias do município pólo, mas para as periferias dos municípios do entorno,
principalmente através dos processos de desfavelamento ocorridos nos anos 70 e 80, como já
observamos no capítulo precedente.
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Dizer isto não significa considerar a favela uma experiência necessária à paisagem de
Maringá, entretanto, considerá-la enquanto um fenômeno que já existiu na cidade e hoje não
existe mais, que foi, por força de instrumentos urbanísticos legais, totalmente eliminada. Não
obstante, ao promover a extinção das favelas do desenho urbanístico da cidade, as ações
políticas removeram pessoas para fora dos limites urbanos e não apenas moradias precárias.
Tais ações erradicadoras desse “problema” foram monotécnicas, ao considerarem apenas os
aspectos urbanísticos e desconsiderarem inúmeras questões, entre elas, a social, pois a
favelização “seria uma das expressões do padrão de urbanização excludente e desigual que se
desenvolveu no país, especialmente a partir da década de 50” (LAGO, 2000, p. 39).
Moradores das favelas, pessoas que tinham problemas apenas com a qualidade de suas
moradias, foram transferidos para outros lugares em que passaram a ter outros, também, com
a localização de suas residências120. As dificuldades desta população, na vida de quem tanto
se interferiu, não foram resolvidas e sim acrescidas de outras. A que parcela da população se
atendeu com aquelas ações? A seguinte afirmação de Medeiros pode elucidar um pouco tal
questão: “...O estrato mais rico da população detém o poder de determinar os rumos do
desenvolvimento brasileiro” (MEDEIROS, 2003), e do maringaense também, pois, neste caso,
o problema era a existência de um grupo de baixo poder aquisitivo (e conseqüente baixa
capacidade de articulação política) que os outros grupos (com poder econômico e político)
tomaram por indesejável o suficiente para deles se apartar.

120

Vide mapa (Figura 17) dos itinerários do transporte coletivo na cidade e região, no qual se observam em tons
verdes os itinerários metropolitanos que ligam Maringá a Sarandi, Paiçandu, Mandaguaçu e Marialva e, em tons
vermelhos, os urbanos, cujos itinerários transportam entre 18.000 e 72.000 passageiros por mês.
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Figura 17: Itinerários Urbanos e Metropolitanos de Transporte Coletivo - 2004

Fonte: SEDUH-PMM, 2004
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O segregacionismo - a atitude política de um grupo ou mais segregar outro grupo
social - ainda que se faça acontecer através de mecanismos relativos à economia e ao mercado
imobiliário, como ocorre no caso que apresentamos, não é motivado somente pelas intenções
de natureza econômica, mas por intenções de natureza política e ideológica. Perguntamos,
todavia, em consonância com Lago (2000, p.31), em “que medida a segregação espacial
excludente evoca algo de novo nas metrópoles [e nas demais cidades] brasileiras, marcadas
historicamente por profundas desigualdades espaciais entre o núcleo urbano e suas
periferias?”
É preciso lembrar que o mercado imobiliário não atua sozinho e sim através das
citadas elites econômicas do setor (no caso, os proprietários da terra, os agentes imobiliários e
os construtores) e o poder público. É esta reunião de forças que se dá numa oposição a um
grupo economicamente desfavorecido e politicamente mal representado. A elite econômica,
“...que detém a maior parte da riqueza do país e orienta os destinos da economia, é também
uma elite política e social que se encontra em posições privilegiadas para influenciar as
decisões de Estado e a formação da opinião pública” (MEDEIROS, 2003, p. 21).
Maringá e seu entorno são constituídos de espaços segmentados e desigualmente
distribuídos entre porções da população, submetidos à condição de mercadoria e aos
princípios do sistema econômico capitalista. Como afirma Arantes (2000, p. 26), “há algo
novo a registrar nessa fase do capitalismo em que as cidades passaram elas mesmas a ser
geridas e consumidas como mercadorias”. Em Maringá, ademais, parece existir uma
amálgama que combinou, aos posteriores processos de gestão e consumo, uma gênese como
mercadoria, dentro do seu processo de surgimento enquanto empreendimento imobiliário.
Apenas por isso não se constituiria em espaço segregado, posto que, como
entendemos, a segregação é uma ação também política e não meramente econômica. Isso não
significa que as ações econômicas não estejam revestidas e investidas de intenções políticas,
pois sempre estão. Porém, ainda que entrelaçadas, não se confundem e distingui-las é
importante para se observar a força e a atuação de cada um dos grupos sociais que se interrelacionam no processo que resulta na segregação de uma parcela dos habitantes da cidade.
Os agentes imobiliários tão presentes na construção do espaço urbano de Maringá e
região (a empresa fundadora é o primeiro empreendedor) visam ao lucro, ao próprio
enriquecimento, estão voltados ao venal e não ao social. O peso do setor empresarial na
comercialização dos terrenos preponderou e ainda predomina sobre a informalidade na
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determinação do desenho urbanístico que se configurou, tendo inclusive a presença intensa da
Companhia Melhoramentos como único agente de vendas dos lotes no início da fundação, ao
longo de, pelo menos, uma década, conforme minuciosamente demonstrado no capítulo
precedente.
Atualmente, estão estabelecidas em Maringá 150 imobiliárias com aproximadamente
600 corretores de imóveis autônomos credenciados (Creci/Maringá,2003). Contudo, sabe-se
que o montante de corretores não credenciados junto ao Conselho, conhecidos como
“picaretas”, atuando na cidade e região, é muito maior que o dos credenciados, bem como
empresas imobiliárias, tendo em vista que consta no perfil da cidade (IBGE, Cidades@, 2004;
home page consultada em junho de 2004) um total de 2.519 empresas do ramo de “atividades
imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas”121. Curiosamente, nas duas cidades
contíguas a Maringá, em Sarandi e Paiçandu, encontramos apenas 03 imobiliárias e 14
corretores autônomos na primeira, e nenhuma imobiliária e 03 corretores credenciados na
segunda, ou seja, um número muito pequeno de empresas estabelecidas e corretores filiados
ao conselho, pois, a ocupação destes dois espaços – via mercado oficial - está centralizada em
Maringá.
É possível verificar também a capacidade do mercado oficial na produção de
moradias pela quantidade de alvarás concedidos para construção no perímetro
urbano de Maringá (Quadro 2 e Fonte: SINDUSCON/NOR – Escritório Maringá
Quadro 3). Destaca-se o ano de 1986 que resultou no “boom” imobiliário cujo ápice
foi 1988, com desdobramentos até 1991, quando inúmeros condomínios residenciais e
comerciais eram lançados a cada semana, sendo a maioria localizados na área central da
cidade e constituídos de grandes edifícios, como é o caso do Condomínio Residencial Royal
Garden (O edifício que se destaca à esquerda na Figura 13) com 40 andares122, na época
(1988), o mais alto edifício residencial do sul do Brasil.

121
122

O número de empresas de construção é 489 (IBGE, Cadastro Geral de empresas, 2001).
Um projeto arquitetônico de Francisco José PERALTA e José Carlos Mendes CARDOSO (1986).
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Quadro 2 – Alvarás de Construção Expedidos entre 1960 e 2000 (m2)

Ano
1960
1970
1980
1986
1990
1991
2000

Total/m2
71.276,58
141.143,37
329.313,85
945.291,30
656.609,70
879.895,91
520.627,82

Fonte: SINDUSCON/NOR – Escritório Maringá
Quadro 3 – Habite-se expedidos entre 1986 e 2000 (m2)

Ano
1986
1990
1991
2000

Total/m2
623.364,66
629.682,60
686.083,52
556.425,58

Fonte: SINDUSCON/NOR – Escritório Maringá

Desse modo, foi se configurando na RMM a ação segregadora. Conforme apresentado
em capítulo anterior, as diretrizes da companhia empreendedora (a detentora da posse das
terras de toda a região) prevaleceram na construção do espaço urbano maringaense e regional,
normalmente referendadas pelo poder público (em alguns momentos apenas no nível
executivo, em outros, no legislativo ou, ainda, nos dois níveis). As palavras do ex-prefeito
Ferreira, revelam que, no processo de formação deste ambiente urbano regional, a presença
dos espaços disponíveis às baixíssimas rendas foi fundamental para a configuração da cidade
pólo:
...para nossa felicidade, senão Maringá teria falhado. Paiçandu, também mas
mais Sarandi, que hoje são conurbadas. Nós pagamos um preço alto:
fornecendo assistência médica, assistência odontológica, a parte social e
outra coisa que tenho que falar do pessoal que procura nossas entidades
sociais. Há uma compensação de Maringá com isso (FERREIRA, 2003).

Nos reportamos, ainda, a um outro relato no qual um imobiliarista maringaense busca
justificar que o nível sócio-econômico do indivíduo é o elemento que segrega os grupos,
quando se refere ao papel dos diversos atores sociais envolvidos no processo de construção da
cidade:
Na realidade quem faria essa segregação seria o poder aquisitivo da pessoa,
porque claro, que você como empreendedor, se você quer sucesso no seu
negócio, você vai destinar uma área comercial, uma área residencial A,B,C,
uma área industrial. (...) Essa seleção foi natural, claro que existiu, existiu
sim...(IWATA, 2002).
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Em sentido contrário, chamando à responsabilidade as políticas públicas, destacamos
uma preocupação acerca das questões relativas ao meio (seja urbano ou rural) e sua
constatação da necessidade de se operacionalizar ações que eliminem todo e qualquer
processo de segregação existente no cenário urbano:
A recomendação aos executores e formuladores de políticas é que uma
proposta de gestão ambiental democrática implica, necessariamente, a
adoção de estratégias territoriais que integrem os segregados, ou seja, que
ampliem a cidadania, que significa o exercício, entre outros, do direito ao
“lugar”, ao espaço de vivência e convivência, incluindo as chamadas
populações tradicionais ou locais residentes nas áreas de conservação e
também a população migrante a procura de um lugar no mundo (ROSA,
2000, p. 253).

Reiteramos que todo processo desigual de uso e ocupação do solo urbano oriundo de
distintas possibilidades de aquisição de bens pela população pode ser e aqui é considerado
segregação. Uma evidência do constante processo segregador na RMM é o exemplo a seguir,
que trata de dois loteamentos vizinhos, um localizado no município de Maringá cujos terrenos
têm o preço muito mais elevado que os do outro loteamento localizado no município de
Sarandi:
Na imobiliária Pedro Granado Imóveis, verificamos um terreno localizado
no final da avenida Guaiapó, depois do conjunto Requião, chamado jardim
Paulista 2. Esse bairro fica em Maringá e faz divisa com o Parque
Residencial São José, em Sarandi. [...] No J. Paulista 2, o valor do imóvel
gira em torno de 10 mil reais, já no Parque Residencial São José, em
Sarandi, gira em torno de 5 mil reais. Nos melhores locais, no espigão dos
loteamentos, no primeiro município, o valor é de aproximadamente 18 a 20
mil reais, sendo que no segundo o valor é de 8 mil reais (VELOSO, 2003, p.
46).

Diante desse quadro, pode-se observar como se dá a periferização das camadas
populares, já prevista desde o plano original, mas acentuada no processo crescente de
urbanização a partir dos anos 70. Sarandi e Paiçandu foram os espaços que abrigaram os
“apartados” da paisagem maringaense, preservando a “vocação”123 da cidade-pólo para uma
ocupação residencial por classes de rendas mais altas.

123

Em recente reunião do Congresso da Cidade, realizada no dia 19/02/2004, que visa a construir subsídios para
a revisão do Plano Diretor de Maringá, membros representantes do Sinduscom e do Codem reafirmaram essa
“vocação” quando se respondia “Qual a cidade que desejamos construir para os próximos 50 anos?”
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CAPÍTULO 3
REGIÃO METROPOLITANA E MARINGÁ: TRABALHANDO OS DADOS
DE DEMOGRAFIA, MORADIA E ECONOMIA E MERCADO DE TRABALHO EM
1991 E 2000

O segredo para colher na existência
o melhor proveito é viver perigosamente!
Construa suas cidades ao redor do Vesúvio!
Envie seus navios a mares inexplorados!
Nietzsche

As características específicas à demografia, economia e moradia nos municípios da
RMM serão apresentadas neste capítulo nos seus aspectos mais pormenorizados, com o
objetivo de estimar-se as diferenças existentes entre a cidade pólo e os demais municípios que
compõem a RMM, especialmente relacionadas ao perfil socioeconômico da população, isto
contribuirá para a confirmação dos nossos pressupostos que admitem processos de segregação
na formação do espaço citadino de Maringá e região.

3.1. RMM: demografia
O levantamento dos dados demográficos é que torna possível a compreensão de todos
os movimentos de uma dada população. Se num certo período ocorreu crescimento ou
diminuição, fenômeno que pode estar relacionado, ainda, com faixas etárias, com a
mobilidade que leva ao adensamento ou esvaziamento de determinadas regiões, etc. No
trabalho ora realizado, a compreensão destas dinâmicas é muito importante, pois nelas é que
podem ser encontrados os processos que engendram a ocupação do espaço urbano que
buscamos reconstituir.
Em 2000, a RMM atingiu 479.324 habitantes, o equivalente a 5,0% da população
paranaense (IBGE, 2000), com um incremento demográfico menor que o da década anterior,
mas crescente, alcançando, em 2003, 500.000 habitantes (IBGE, 2000 e 2003). Em Maringá
se concentra o maior percentual (60,2%) de moradores da RM e em Ângulo o menor (0,5%).
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O segundo contingente populacional da RM está em Sarandi (15%) e o terceiro em
Mandaguari com 6,5% (Tabela 13).
Entre 1991 e 2000, o município de Sarandi apresentou o maior crescimento
demográfico da região e do Estado, com uma taxa de 4,5% ao ano, e Paiçandu, o segundo
maior crescimento regional, com 3,7% neste período. Nas demais municipalidades da RMM,
os índices de crescimento variaram entre 1,0% a 2,7%, indicadores que mantêm a região
como incorporadora de população a taxas de 2,4% em cada ano da última década e 4,0% no
período anterior de 1980-1991 (Tabela 10 e Error! Reference source not found.).
Tabela 10: Densidade Populacional, População e Taxa de Crescimento - RMM - 1980/2000

Município

Densidade
2000 hab/km2

População 2000124
Total

Urbana

Rural

Tx de crescimento populacional (% a.a)
Total
1980-91

91-2000

Pop. urb. Pop. rural
91-2000 91-2000

Ângulo*

26,87

2.840

2.150

690

-

2,71

0,85

-9,22

Floresta

32,49

5.122

4.386

736

0,48

1,39

2,67

-3,99

Iguaraçu

21,88

3.598

2.814

784

-1,24

1,03

1,39

-0,16

Mandaguaçu

57,35

16.828

14.113

2.715

0,43

1,53

2,71

-3,04

Mandaguari

93,77

31.395

28.281

3.114

1,26

1,26

3,26

-8,44

Marialva

60,35

28.702

22.113

6.589

0,88

2,70

3,57

0,24

Maringá

588,77

288.653

283.978

4.675

3,29

2,08

2,19

-3,14

Paiçandu

178,65

30.764

29.622

1.142

5,79

3,73

3,93

-0,55

Sarandi

688,29

71.422

69.493

1.929

7,44

4,56

4,68

0,95

RM Maringá

214,51

479.324

456.950

22.374

4,02

2,44

Fonte: METRODATA; IPARDES (Mapas Temáticos); IBGE–Censo Demográfico – Dados trabalhados
* Ângulo obteve a emancipação política em 01 de janeiro de 1993. Até então era distrito de Iguaraçu

124

A população do Estado em 2000 era de 9.563.458.
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Figura 18: Crescimento Populacional - 1991 a 2000

O acréscimo de população nas cidades da região, nos anos 80, resultou,
principalmente, como vimos, do êxodo rural decorrente das novas políticas relacionadas à
cafeicultura e, também, das geadas de 1975 que destruíram completamente as plantações de
café em todo Norte do Paraná.
Esse fenômeno demográfico deriva da contínua expansão urbana que se mantém em
ascensão na RMM desde seu processo de fundação, principalmente sustentado pelo
componente migratório, relacionado, principalmente, aos fenômenos acima apontados. Em
2000, registrou-se 95,3% da população desta região no meio urbano – enquanto no Paraná
apenas 9,3% dos municípios têm mais de 90% de população urbana (IPARDES, 2003). Um
terço dos municípios da RMM apresentavam, em 2000, graus de urbanização entre 75,7% e
78,2% e os demais, urbanização acima de 83,8%. Nesse ano, Maringá é o município com o
maior grau de urbanização desta região (98,4%), seguido por Sarandi (97,3%) e Paiçandu
(96,3%), ambos contíguos a Maringá, configurando um aglomerado altamente urbanizado,
como pode ser visualizado a seguir (Tabela 11).
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Tabela 11

Grau de urbanização por municípios da RMM - 2000
Grau de urbanização
Município
Ângulo
75,72
Floresta
85,65
Iguaraçu
78,19
Mandaguaçu
83,88
Mandaguari
90,1
Marialva
76,91
Maringá
98,38
Paiçandu
96,28
Sarandi
97,31
Fonte: IPARDES, Mapas Temáticos, 2003.

Nos municípios que compõem a mancha contígua de ocupação, encontramos também
as maiores taxas de densidade populacional da RMM (Tabela 10). São 688,3 habitantes por
km2 em Sarandi, 588,7 em Maringá e 178,6 em Paiçandu (IBGE, 2000), como se observa a
seguir (Figura 19) onde a maior densidade populacional está relacionada às cores mais escuras
que representam espaços ocupados por mais de cem habitantes por hectare125.

125

O equivalente a 10.000 m2.
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Figura 19: Mapa da Densidade Populacional em Maringá, Paiçandu e Sarandi - 2000

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá – SEDU, 2004
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Em 1991, do total de 381.569 residentes, 116.450 (30,5%) eram migrantes que se
transferiram para a os municípios da região há mais de 10 anos e, 46.834 (12,3%),
migrantes entre 6 e 10 anos de residência na RMM (Tabela 12).
Tabela 12: Migração na Região Metropolitana de Maringá – 1991

Migrante

Variáveis de migração

Total
hab./RMM

Não Migrante

Não migrante mas
Migrante
morou em outro lugar

0 a 5 anos
6 a 10 anos em Mais de 10 anos
em RM
RM Maringá em RM Maringá
Maringá

381.569

125.768

12.315

92517

243486

46834

116450

Fonte: IBGE – Censo Demográfico, 1991, dados trabalhados.

Em 2000, os dados mostram que houve uma incorporação de 72.431 migrantes na
RMM desde 1995. Os maiores percentuais de incorporação de população neste período, na
RMM, encontra-se em Sarandi, na região do Jardim Independência (área da periferia
norte) e na região acima da linha do trem (periferia ao sul), respectivamente com 30,3% e
30,8% de acréscimo populacional nas duas áreas, sobre o total da população de 5 anos e
mais que não residiam aí em 1995 (IBGE, 2000, Microdados da Amostra, por AED).
Entre 1991 a 2000, a população rural na região metropolitana apresentou um
decréscimo de 7,5% para 4,6% e a população urbana aumentou de 92,5% para 95,5%
(Tabela 13 e Tabela 14). Nesse período, em Maringá, Paiçandu e Sarandi (os mais
populosos), o incremento demográfico foi menor que o apresentado na década anterior
(80-91), e, ao contrário, nos demais municípios (Floresta, Iguaraçu, Mandaguaçu,
Mandaguari e Marialva) foi maior. À exceção de Marialva, que incorporou população
rural126, o aumento demográfico nestas cidades está relacionado à perda populacional rural
(Tabela 10).
Atualmente, Maringá é o município metropolitano que tem a maior população
residindo na área urbana (98,4%) e Ângulo a menor (75,7%). Inversamente proporcional,
a maior taxa de população rural está em Ângulo (24,3%) e a menor em Maringá (1,62%).
Destaca-se nesse conjunto o município de Mandaguari cuja população rural apresentou um
decréscimo significativo, de 24,5% em 1991 para 10% em 2000 (Tabela 14).

126

Em atividades agrícolas vinculadas ao cultivo de uva fina.
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Tabela 13

População urbana e rural na RMM - 1991 e 2000
Município

População
rural, 1991 (%)

População
rural, 2000
(%)

População
urbana, 1991
(%)

População
urbana, 2000
(%)

Ângulo
2,97%
3,08%
0,43%
0,47%
Floresta
3,68%
3,29%
0,97%
0,96%
Iguaraçu
2,81%
3,50%
0,70%
0,62%
Mandaguaçu
12,43%
12,13%
3,11%
3,09%
Mandaguari
23,76%
13,92%
5,95%
6,19%
Marialva
22,42%
29,45%
4,53%
4,84%
Maringá
21,60%
20,89%
65,51%
62,15%
Paiçandu
4,17%
5,10%
5,88%
6,48%
Sarandi
6,16%
8,62%
12,93%
15,21%
Total da RMM (%)
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, dados trabalhados

Total 1991
(%)

0,62%
1,17%
0,85%
3,81%
7,27%
5,86%
62,24%
5,75%
12,43%
100,00%

Total 2000 (%)

0,59%
1,07%
0,75%
3,51%
6,55%
5,99%
60,22%
6,42%
14,90%
100,00%

Tabela 14

População urbana e rural na RMM - 1991 e 2000
Município

População
rural, 1991 (%)

População
rural, 2000
(%)

População
urbana, 1991
(%)

População
urbana, 2000
(%)

Ângulo
35,70%
24,30%
64,30%
75,70%
Floresta
23,37%
14,37%
76,63%
85,63%
Iguaraçu
24,49%
21,79%
75,51%
78,21%
Mandaguaçu
24,32%
16,13%
75,68%
83,87%
Mandaguari
24,34%
9,92%
75,66%
90,08%
Marialva
28,50%
22,96%
71,50%
77,04%
Maringá
2,59%
1,62%
97,41%
98,38%
Paiçandu
5,41%
3,71%
94,59%
96,29%
Sarandi
3,70%
2,70%
96,30%
97,30%
Total da RMM (%)
7,45%
4,67%
92,55%
95,33%
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, dados trabalhados

Total 1991
(%)

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Total 2000 (%)

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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Na RMM, o percentual de população jovem (0-14 anos), em 1991, representava
30,5% do total da população e diminuiu, em 2000, para 26%. Ao contrário, a população
idosa (65 anos e mais) aumentou de 4,5% para 6% no mesmo período, fenômeno que
acompanha a tendência de todo o país. O município da região que concentrava a maior
população idosa (65 anos e +) em 1991 era Ângulo com 6,7% do total, posição que
mantém em 2000, com o índice de 7,9% de idosos. O que apresenta o maior número de
habitantes com menos de 1 ano era Paiçandu (2,6%), em 1991, e Sarandi (1,93%), em
2000 (Tabela 15).

Tabela 15

Percentual da população de 0 a 60 anos e mais, por faixa etária, nos municípios da RMM - 1991 e 2000
Município
Iguara- Manda- Manda- Marial- Marin- PaiçanFaixas de idade
guaçu guari
va
gá
du
Saran-di
da popul./ano
Ângulo Floresta çu
1991 2,13%
2,32% 2,21%
2,08% 1,97% 1,81% 1,96% 2,60% 2,22%
(-) de 1 ano 2000 1,41%
1,19% 1,33%
1,62% 1,62% 1,35% 1,47% 1,80% 1,93%
1991 9,41%
7,89% 8,85%
8,60% 8,14% 8,27% 7,89% 9,00% 9,06%
1a4
2000 6,30%
6,44% 6,36%
6,91% 6,60% 6,62% 5,92% 7,76% 7,99%
1991 10,62% 10,38% 10,31% 10,36% 10,12% 10,68% 10,01% 11,08% 11,15%
2000 9,47%
8,79% 9,76%
9,68% 8,68% 8,46% 8,18% 9,97% 9,95%
5a9
1991 9,62% 10,16% 11,73% 10,40% 10,24% 9,70% 9,86% 10,70% 11,26%
2000 10,81%
9,49% 10,70%
9,86% 9,37% 9,65% 8,94% 9,81% 9,70%
10 a 14
1991 5,60%
5,63% 6,97%
5,99% 5,84% 5,78% 5,41% 6,53% 6,34%
2000 5,99%
5,62% 5,64%
5,62% 5,63% 6,09% 5,55% 5,68% 5,67%
15 a 17
1991 10,12%
9,68% 9,31% 10,10% 9,76% 9,76% 9,85% 10,85% 10,80%
2000 8,17%
8,82% 8,98%
9,04% 8,84% 9,35% 9,68% 9,63% 9,59%
18 a 22
1991 3,34%
3,73% 3,85%
4,10% 3,78% 3,78% 4,09% 4,16% 4,02%
23 a 24
2000 2,85%
3,46% 3,36%
3,43% 3,28% 3,50% 3,53% 3,53% 3,77%
25 anos ou 1991 49,16% 50,21% 46,77% 48,38% 50,15% 50,23% 50,94% 45,07% 45,15%
2000 55,00% 56,19% 53,86% 53,84% 55,97% 54,98% 56,73% 51,83% 51,39%
mais
5,70% 5,21%
5,01% 5,35% 5,63% 4,39% 3,84% 3,57%
65 anos ou 1991 6,73%
2000 7,89%
7,44% 6,34%
6,17% 6,99% 6,26% 5,98% 4,85% 4,54%
mais
Pop.Tot. 91
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Pop.Tot. 2000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fonte: Atlas do Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil - 2003

Total
RMM
2,03%
1,56%
8,18%
6,48%
10,28%
8,69%
10,14%
9,25%
5,68%
5,62%
10,02%
9,54%
4,03%
3,54%
49,63%
55,33%
4,46%
5,81%
100,00%
100,00%

Até os 14 anos de idade, em todas as faixas acima, houve decréscimo nos índices
totais da RMM entre 1991 e 2000. Além da migração, o alargamento da expectativa de
vida e o declínio da taxa de fecundidade constituem-se causas do aumento populacional na
região metropolitana. Todavia, as rápidas transformações não foram incorporadas
suficientemente pelas políticas públicas municipais, pois há uma proporção de 50% a 57%
do total dos idosos (65 anos e mais) e dos jovens (0-14 anos) na RMM que mantém
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dependência de terceiros para sobreviver. Ressalte-se que a esperança de vida ao nascer é
atualmente maior que 70 anos de vida (PNUD/IPARDES, 2003).
Tabela 16

Índices referentes à expectativa de vida da população da RMM-1991 e 2000
Município

Taxa de
Esperança de Esperança de
vida ao
vida ao
fecundidade
nascer, 1991 nascer, 2000 total, 1991

Taxa de
Probabilidade de Probabilidade de
fecundidade sobrevivência até sobrevivência até
total, 2000
60 anos, 1991
60 anos, 2000

Ângulo
67,09
69,58
2,57
2,5
75,49
Floresta
68,19
69,18
2,8
2,77
77,53
Iguaraçu
66,29
67,51
2,45
2,17
73,98
Mandaguaçu
65,29
69,58
2,36
2,26
72,09
Mandaguari
66,4
72,93
2,39
2,26
74,2
Marialva
64,95
69,72
2,21
2,11
71,44
Maringá
66,51
72,22
2,24
2,11
74,4
Paiçandu
64,95
69,72
2,68
2,11
71,44
Sarandi
69,44
72,93
2,39
2,25
79,78
Média RMM
66,57
70,37
2,45
2,28
74,48
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, dados trabalhados

79,87
79,14
76,02
79,87
85,7
80,12
84,49
80,12
85,7
81,23

Na última década, a média de esperança de vida ao nascer aumentou de 66 para 70
anos na região metropolitana maringaense, em Mandaguari e em Maringá essas taxas
foram as que mais cresceram, da faixa de 66 para 72 anos. A probabilidade de
sobrevivência até os 60 anos subiu de 74,5 para 81,2, ao mesmo tempo em que as taxas de
fecundidade reduziram de 2,5 para 2,3 pontos (Tabela 16).
Do ponto de vista da distribuição etária no espaço metropolitano em 1991, os
dados mostram que os maiores percentuais de população jovem (32,5%), quase 1/3 do
total regional, e de população idosa (4,2%) encontravam-se, ambos, em Ângulo (44,2% e
7,0%, respectivamente) e os menores percentuais (27% de jovens e 3,1% de idosos) no
município de Iguaraçu. Em Maringá, a área que apresentava o maior percentual de
população até 15 anos era a região polarizada pelo Jardim Alvorada (3,3%) e o maior
percentual de população acima de 65 anos se localizava na região representada pelas zonas
1, 2, 3 e 4 com 0,66% do total. Os menores percentuais de população até 15 anos e
também acima de 65 anos eram encontrados na região do Conjunto Requião, com 1,2% e
0,07%, respectivamente (Tabela 17).
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Tabela 17: % das faixas de idade (menores e maiores) sobre o total da populaç!ão por AED na RMM-1991

Faixas de Idade
AED*
Iguaraçu
Ângulo
Mandaguaçu
Mandaguari
Marialva
Maringá
V. Morangueira
Jd. Alvorada
EM - HU
Zona 8-Vl Sto. Antonio
Zona 05
Zona 01 02 03 04
Jd. S.Jorge - Mandacaru
Conj. Thaís – Alvorada II
Requião
Zona Sul (Parte Rural)
Aeroporto Antigo
Cid. Nova Copacabana 2
Horto Florestal
Olímpico Zona Norte

Tot_Pop
1991

0 a 15
anos

%

66 e + anos %

3.292
2.399
14.697
28.086
22.625
240.292

888
1061
4868
8769
7349

27,0
44,2
33,1
31,2
32,5

105
169
678
1390
1115

3,1
7,0
4,6
4,9
4,9

4743
7863
3799
5590
4944
7715
4121
6372
2971
7226
6918
5604
4189
3839
75894
7933

2,0
3,3
1,6
2,3
2,1
3,2
1,7
2,7
1,2
3,0
2,9
2,3
1,7
1,6
31,6
35,7

858
1133
623
995
805
1578
597
505
159
393
835
506
530
493
10010
888

0,36
0,47
0,26
0,41
0,34
0,66
0,25
0,21
0,07
0,16
0,35
0,21
0,22
0,21
4,1
4,0

4766
5448
3352
3522
17088
123.850

9,9
11,4
7,0
7,3
35,6
32,5

521
575
327
189
1612
15.967

1,09
1,20
0,68
0,39
3,3
4,2

Total Maringá Faixas

Paiçandu
Sarandi
Sarandi Centro Sul
Sarandi Centro Norte
Sarandi Independência
Sarandi linha do trem
Total Sarandi faixas
Total RMM

22.197
47.981

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1991 (*O conceito de AEd está explicitado às páginas 201 e 202).
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3.2. RMM: condições de moradia
A RMM possui um total de 138.112 domicílios particulares permanentes, com uma
média de 3,5 moradores por domicílio. Em cada um dos municípios, essa média difere
pouco, variando de 3,4 a 3,6, não discrepantes, do mesmo modo, com o Paraná e o Brasil
que têm, respectivamente, 3,6 e 3,7 moradores por domicílio (Tabela 18).
Tabela 18: Média de moradores pelo total de domicílios particulares por município da RMM - 2000

Municípios da
RMM
Ângulo
Floresta
Iguaraçu
Mandaguaçu
Mandaguari
Marialva
Maringá
Paiçandu
Sarandi
Total

Total de
Total de domicílios moradores em
particulares
domicílios
permanentes
particulares
permanentes
831
2 837
1 476
5 115
1 029
3 582
4 703
16 794
9 167
31 287
8 101
28 541
84 208
287 116
8 559
30 717
20 038
71 175
138 112
477 164

Média de moradores por
domicílio particular
permanente
3,41
3,47
3,48
3,57
3,41
3,52
3,41
3,59
3,55
3,45

Fonte: IBGE, Dados do Universo do Censo Demográfico, 2000; IPEA, 1998, dados trabalhados.

Uma característica da cidade de Maringá, comumente destacada por políticos,
planejadores, entidades ligadas às atividades da economia, meios de comunicação (jornais,
revistas, rádios, televisões) é a inexistência de favelas. Contudo, os dados abaixo mostram
que, apesar de não existir em Maringá, este é um fenômeno urbano presente no entorno
maringaense, notadamente em Sarandi, Paiçandu e Mandaguari, que, no ano de 1977,
registravam a ocorrência de 374 núcleos familiares residindo em “conjuntos de habitação
sub-normal”, como classifica o IBGE (Tabela 19).
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Tabela 19

Áreas de favelas e famílias residentes
(estimadas), segundo municípios da RMM
1997
N. de
Áreas de famílias
Município
favelas (1) estimadas
Ângulo
0
0
Floresta
0
0
Iguaraçu
0
0
Mandaguaçu
0
0
Mandaguari
4
104
Marialva
0
0
Maringá
0
0
Paiçandu
1
15
Sarandi
3
255
Total RMM
8
374
Fonte: IPARDES, Mapas Temáticos, 2003.
(1) Estimativa para o interior do Estado:
COHAPAR

No período de 91 a 2000, em todos os municípios da RMM, os serviços de água
encanada (com banheiros internos) e coleta de lixo se universalizaram alcançando quase a
totalidade dos domicílios (Tabela 21). Mas o mesmo não se repete quando se trata do
esgotamento sanitário cuja rede de serviço, nas cidades da região, apresenta grandes
disparidades (Tabela 20)
Tabela 20

Percentual de domicílios com serviços de
esgotamento sanitário na RMM - 2000
Esgotamento sanitário por
rede geral de esgoto ou pluvial
Município
Atendidos /
Domicílios
total (%)
atendidos
Ângulo
3
0,36
Floresta
5
0,34
Iguaraçu
17
1,65
Mandaguaçu
1.192
25,35
Mandaguari
2.120
23,13
Marialva
2.724
33,63
Maringá
47.446
56,32
Paiçandu
1.289
15,06
Sarandi
810
4,04
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Conforme se observa acima, enquanto no município pólo 56% dos domicílios são
servidos por rede de esgoto, em Ângulo, Floresta e Iguaraçu, esse serviço é quase
inexistente com menos de 2% dos domicílios atendidos. Em Paiçandu e Sarandi, que
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formam uma mancha urbana contígua com Maringá, este é um serviço também deficitário
com 15% e 4%, respectivamente, dos domicílios atendidos (Tabela 20).
Tabela 21

Percentual de pessoas com serviços de água encanada e coleta de lixo na RMM - 1991 e 2000

Município

% pessoas % pessoas
% pessoas em
% pessoas em
em
em
% pessoas em % pessoas em
domicílios
domicílios
domicílios c/ domicílios c/ domicílios c/
domicílios c/
urbanos c/
urbanos c/ serviço
água
água
banheiro e água banheiro e água
serviço de
de coleta de lixo,
encanada, encanada, encanada, 1991 encanada, 2000
coleta de lixo,
1991
1991
2000
2000

Ângulo
77,69
98,32
73,73
Floresta
95,69
99,53
91,55
Iguaraçu
94,04
99,61
90,66
Mandaguaçu
93,25
99,09
71,13
Mandaguari
93,58
99,29
83,5
Marialva
95,78
99,35
90,18
Maringá
98,75
99,75
95,54
Paiçandu
90,85
99,17
87,86
Sarandi
95,66
99,65
90,54
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

96,6
99,34
97,49
96,94
97,53
97,49
99,06
98,08
98,86

36,72
97,28
83,95
69,53
95,66
90,5
96,79
92,09
88,63

98,33
99,33
97,96
96
98,01
96,4
99,4
97,57
99,12

Todavia, quando se trata de índices determinados pela possibilidade de acesso a
bens, observamos que as distinções entre os moradores da região se acirram. Em 2000,
encontramos mais de 90% dos moradores com residências servidas por rede de energia
elétrica e aparelhos de tv, índice que cresceu na última década, pois, em 1991, esses
índices encontravam-se entre 70% e 80%, o que se repete quando se trata de geladeira.
Outros dois itens que distinguem mais fortemente os que têm maiores ou menores
rendimentos são carro e computador. Em Maringá, no ano de 2000, 60% dos moradores
residem em domicílios com automóveis e, em 1991, eram 41%. Nos municípios de
Ângulo, Iguaraçu, Paiçandu e Sarandi, cerca de 1/3 dos moradores residem atualmente em
domicílios que têm carro e esse índice aumenta para taxas de 41% em Mandaguaçu, 44%
em Mandaguari e 49% em Marialva (Tabela 23).
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Tabela 22

Percentual de pessoas em domicílio com serviços, na RMM - 1991 e 2000

Município

% pessoas
% pessoas
% pessoas
% pessoas
% pessoas
% pessoas
em domic.
em domic.
em domic. c/ em domic. c/ em domic. c/ em domic. c/ urbanos c/
urbanos c/
energia
energia
telefone,
telefone,
serviço de
serviço de
elétrica, 1991 elétrica, 2000
1991
2000
coleta de lixo, coleta de lixo,
1991
2000

Ângulo
97
99,74
8,43
Floresta
99,19
99,73
17,25
Iguaraçu
98,6
99,89
16,33
Mandaguaçu
97,67
99,51
14,74
Mandaguari
97,19
99,81
17,12
Marialva
97,79
99,8
17,21
Maringá
99,85
99,94
42,72
Paiçandu
98,58
99,45
7,01
Sarandi
98,81
99,5
7,5
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

18,65
25,84
31,11
26,61
25,63
26,64
76,39
19,93
24,63

36,72
97,28
83,95
69,53
95,66
90,5
96,79
92,09
88,63

98,33
99,33
97,96
96
98,01
96,4
99,4
97,57
99,12

Destaca-se que o percentual de pessoas residentes em domicílios servidos por bens
de difusão restrita como computadores é ainda bastante reduzido. Em Maringá, 21% dos
moradores estão em domicílios com este utensílio. Nos demais municípios, o percentual é
ainda menor, como se observa (Tabela 23), com destaque para os municípios de Paiçandu
e Sarandi que têm porcentagem muito pequena de moradores com computador em casa,
3,4% e 3%, respectivamente.
Um outro serviço que apresentou aumento no acesso foi a telefonia (Tabela 22).
Em 1991, o montante de pessoas que residia em domicílios com telefone era bem menor
que em 2000. Em Maringá, de 42,7% aumentou para 76,4%; em Paiçandu, de 7% para
20%; em Sarandi, de 7,5% para 25%; em Ângulo, de 8,4% para 18,6%; em Mandaguaçu,
de 14,7% para 26,6%; em Iguaraçu, de 16% para 31%; em Floresta, de 17% para 26%; em
Mandaguari, de 17% para 25,6%; em Marialva, de 17% para 26,6%. Destaca-se que o
índice de domicílios servidos por telefonia ainda é muito baixo na região, mesmo tendo
aumentado na última década. Por exemplo, em Paiçandu e em Ângulo é menor que 20% o
percentual de pessoas em domicílios com telefone e, à exceção de Maringá, nos demais
municípios estes percentuais se mantém entre 20% e 30%.
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Tabela 23

Percentual de moradores em domicílios com bens e utilidades na RMM - 1991 e 2000
% pessoas % pessoas
% pessoas
em
em
% pessoas em
% pessoas % pessoas em
em
% pessoas
domicílios c/ domicílios c/ domicílios c/
em domic.
domic. c/
domicílios c/
Município em domic. c/
energia
energia
energia
c/ carro,
computador,
energia
carro, 1991
elétrica e
elétrica e elétrica e TV,
2000
2000
elétrica e
geladeira,
geladeira,
1991
TV, 2000
1991
2000
Ângulo
22,73
36,24
4,47
73,11
92,39
79,61
93,18
Floresta
34,16
46,85
9,31
85,93
95,41
87,45
92,51
Iguaraçu
24,48
38,53
5,49
80,91
95,56
86,21
94,47
Mandaguaçu
27,22
41,13
8,64
77,15
95,21
80
91,35
Mandaguari
30,11
44,35
6,45
76,37
92,56
85,77
93,49
Marialva
39,72
48,9
7,48
84,8
96,16
87,7
95,23
Maringá
41,47
59,49
21,18
93,83
98,63
90,14
95,87
Paiçandu
15,43
38,83
3,39
72,08
94,2
70,69
90,54
Sarandi
18,03
38,06
2,99
79,37
94,63
78,31
90,38
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

Em relação à porcentagem de moradores que vivem em domicílios com mais de
duas pessoas por dormitório, observamos que na última década esse índice decresceu na
região. Em 1991, alcançava em Sarandi 22,6% e em Paiçandu 24,2%, baixando para
15,9% e 14%, respectivamente, em 2000. Maringá já apresentava o menor índice em 1991
(10,2%), baixando para 7% de moradores que vivem em domicílios com mais de 2 pessoas
por dormitório em 2000 (Tabela 24).
Podemos observar ainda, sobre a propriedade da habitação, que o montante de
moradores proprietários dos imóveis onde moram aumentou entre 1991 e 2000. Infere-se
deste dado que a posse dos terrenos costuma apresentar percentuais maiores em países que
se estruturam sobre bases econômicas, políticas ou sociais mais instáveis (Bógus &
Taschner, 1999, p. 64). Destaca-se que, em 2000, a cidade de Paiçandu apresenta o maior
percentual de pessoas que vivem em domicílios próprios e quitados (75%).
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Tabela 24

Porcentagem de pessoas por dormitório e situação de domicílio nos municípios
da RMM - 1991 e 2000

Município

% pessoas que % pessoas que
% pessoas que
% pessoas que
vivem em
vivem em
vivem em
vivem em
domicílios e
domicílios e
domicílios com domicílios com
terrenos
terrenos
densidade acima densidade acima
próprios e
próprios e
de 2 pessoas por de 2 pessoas por
dormitório, 1991 dormitório, 2000 quitados, 1991 quitados, 2000

Ângulo
15,45
10,67
Floresta
10,49
9,03
Iguaraçu
16,52
12,03
Mandaguaçu
19,29
10,75
Mandaguari
12,79
8,36
Marialva
11,13
9,42
Maringá
10,23
7,14
Paiçandu
24,26
13,93
Sarandi
22,57
15,87
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

61,54
61,88
53,7
56,16
57,32
55,48
58,57
67,93
63,4

69,01
72,14
62,8
70,12
69,13
64,81
63,58
75,13
70,07

Dos domicílios da região, 53% são próprios e quitados e 14% em fase de
aquisição; 22% são alugados, a grande maioria em Maringá, onde correspondem a 61% do
total regional de domicílios; 11% têm outras condições de ocupação (Tabela 25).
Tabela 25

Percentual de domicílios particulares permanentes, por condição de ocupação do domicílio,
segundo os Municípios da RMM - 2000

Municípios da
RMM

Domicílios particulares permanentes
Condição de ocupação do domicílio

Próprio
Cedido
Alugado
Já
Em
Por
De outra
quitado aquisição
empregador
forma
Ângulo...........
0,60%
0,72%
0,46%
0,19%
1,29%
1,05%
Floresta..........
1,07%
1,12%
1,07%
0,64%
2,16%
1,59%
Iguaraçu.........
0,75%
0,71%
0,97%
0,41%
2,73%
0,76%
Mandaguaçu..
3,41%
3,65%
4,19%
2,02%
8,42%
2,38%
Mandaguari...
6,64%
6,98%
7,08%
4,81%
13,57%
6,13%
Marialva........
5,87%
5,72%
6,77%
3,57%
19,61%
6,27%
Maringá.........
60,97%
56,23%
65,95%
71,62%
39,78%
61,87%
Paiçandu........
6,20%
7,75%
3,59%
4,85%
3,93%
4,95%
Sarandi..........
14,51%
17,12%
9,91%
11,90%
8,51%
14,99%
Total RMM..
100,00%
52,39%
14,34%
22,42%
3,08%
7,35%
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000, Dados do universo trabalhados.
Total

Outra
0,17%
0,52%
0,87%
1,57%
4,36%
7,67%
53,31%
11,32%
20,21%
0,42%

Uma leitura abrangente da situação dos domicílios urbanos da RMM, relacionada
às condições do escoamento sanitário, densidade de moradores por dormitório,
propriedade do terreno e acesso a bens de aquisição restrita, revela uma Região
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Metropolitana bastante desigual no aspecto socioespacial. A cidade-pólo, apesar de
apresentar diferenças internas, destaca-se das demais municipalidades alcançando uma
proporção maior de domicílios urbanos adequados relativamente aos aspectos acima
mencionados.
Para encerrar os aspectos referentes à moradia na RMM, destacamos a carência
habitacional da região estimada atualmente num déficit de cerca de 8.000 unidades
residenciais127 (Figura 20), segundo um estudo recentemente realizado pelo Observatório
das Metrópoles para a maioria das regiões metropolitanas brasileiras. Todavia, destacamos
que o déficit, apenas no município de Maringá, apresenta uma carência de 7.886 unidades
habitacionais, representada pelo número de inscritos à casa própria, em cadastro da
COHAPAR, cuja última atualização ocorreu no ano de 2000 (Escritório Regional da
COHAPAR, 2004)
Além da Cohapar, dois outros cadastros podem representar essa demanda. O
primeiro é o do setor de habitação da Prefeitura Municipal de Maringá, cujo número de
inscritos é de 8.600 (atualizado em 2000). O outro é o cadastro do Movimento de Moradia,
com um total de 1.200 inscritos. Entretanto, deve existir muita coincidência de nomes,
considerando que as inscrições daqueles que buscam por casa própria são abertas e não
existe o requisito de que a pessoa opte por um dos órgãos.

127

Na cidade de Maringá, do total de 84.208 domicílios, 2.208 (2,6%) encontram-se desocupados (IBGE,
Censo Demográfico, 2000).
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Figura 20: Déficit Habitacional - 2000 - Regiões Metropolitanas - Brasil

Déficit Habitacional - 2000
Regiões
Metropolitanas - Brasil
Região
Metropolitana
Absoluto Relativo
Belém (PA)
81.891
19,60%
São Luís (MA)
38.690
15,60%
Fortaleza (CE)
85.569
11,80%
Natal (RN)
33.484
13,00%
Recife (PE)
104.122
12,00%
Maceió (AL)
2.769
13,20%
Salvador (BA)
86.538
10,80%
(MG)
91.603
7,80%
Vale do Aço (MG)
7.475
7,10%
Vitória (ES)
28.249
7,10%
Rio de Janeiro (RJ)
242.989
7,40%
São Paulo (SP)
299.964
6,00%
Baixada Santista
36.660
8,60%
Campinas (SP)
41.390
6,30%
Curitiba (PR)
42.008
5,40%
Londrina (PR)
13.297
7,20%
7.869
5,70%
Maringá (PR)
Florianópolis (SC)
12.994
5,50%
Vale do Itajaí (SC)
9.345
5,80%
Norte e Nordeste
Catarinense (SC)
14.571
5,80%
Porto Alegre (RS)
66.671
6,00%
Goiânia (GO)
40.899
8,80%
RIDE (DF - GO MG)
85.169
10,90%
METRODATA
[NOTA ]: Absoluto-valor total de domicílios
deficitários; Percentual-valor relativo dos
domicílios deficitários

As transformações deflagradas a partir dos anos 70 se expressaram, no município
sede da região metropolitana, no aumento de 38,6% da população entre 1970 e 1980 e de
42,8% no período entre 1980 e 1991. Até 1960, metade dos moradores vivia na zona rural,
mas, ao longo desta década, houve uma reversão total do fenômeno, alcançando-se, nos
anos 70, uma grande concentração de população em áreas urbanas, fato que constituiu
imensa demanda habitacional. Ao aderir ao PROFILURB - Programa de Financiamento de
Lotes Urbanizados/BNH, a Prefeitura Municipal de Maringá elaborou um diagnóstico que
apresentava, na época, estimativa de demanda por 3.367 unidades habitacionais
(PROFILURB, 1975).
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Apesar de não se constituir num problema de proporções muito grandes, o déficit
habitacional existente em Maringá se constituiu nos últimos dez anos (a lista de inscritos
da prefeitura do município se iniciou em 1993), período em que não houve uma política
habitacional voltada para as rendas baixas, por parte dos governos em todos os níveis,
especialmente o federal.

3.3. RMM: economia e mercado de trabalho
Apesar dos excelentes índices na região de Maringá, relacionados à prestação de
alguns serviços como coleta de lixo, rede de água, energia elétrica, verificar-se-á que,
quando se trata da inserção no mercado de trabalho e da renda auferida pelo trabalhador,
percebe-se que ela é cada vez menor e se sustenta num mercado de trabalho cujas relações
apresentam-se bastante precarizadas. Isso resulta nos dados divulgados pelo Índice de
Desenvolvimento Humano-Municipal (IDH-M-2000)128, que confirmam a manutenção das
principais desigualdades com base na diferenciação da renda e, conseqüentemente, na
possibilidade de acesso a bens.
Tabela 26

Total de domicílios, Indicadores de maior e menor escolaridade, de maior e menor rendimento e desigualdade de renda,
segundo municípios da RMM - 2000
DesigualAnos de estudo do responsável pelo
Total de
Rend. do responsável pelo domicílio dade de
domicílio
até 3 e s/ intrução(%) 11 e + (%) (%)- de 1 sm e s/rend. + de 15 SM-% renda (1)
Município
domicílios
Ângulo
45,49
831
10,11
1,44
0,60
38,03
Floresta
1.476
17,89
1,83
0,56
36,52
23,17
Iguaraçu
1.029
20,41
2,24
0,62
31,39
40,43
Mandaguaçu
4.703
38,12
17,2
2,72
0,56
28,71
Mandaguari
34,29
9.167
19,01
2,52
0,57
31,34
Marialva
8.101
34,53
16,48
3,38
0,49
27,52
Maringá
84.208
36,47
9,72
0,51
20,39
14,09
Paiçandu
8.559
10,66
0,86
0,70
37,13
28,29
Sarandi
25,65
20.038
10,20
0,82
0,72
34,37
Total RMM
138112
17,60
0,27
0,59
27,58
35,70
Fonte: IPARDES, Mapas Temáticos, 2003 - Dados Trabalhados (médias simples)
(1) Valor do rendimento mediano mensal das pessoas com rendimento responsáveis pelos domicílios particulares permanentes /
valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas com rendimento responsáveis pelos domicílios particulares permanentes.
Considera-se que quanto maior o índice maior a desigualdade de renda.

Observamos que as faixas de rendimento inferiores e superiores guardam uma
relação antagônica: enquanto 27,5% dos responsáveis pelos domicílios na região recebem

Elaborado pelo PNUD-ONU, é um índice construído com o objetivo de medir o desenvolvimento humano
a partir dos fatores educação, saúde e renda. Para uma síntese do detalhamento da construção do IDH-M ver
PNUD/ONU.
128
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até 01 salário mínimo, ou sequer têm rendimento, apenas 0,27% têm renda superior a 15
salários mínimos. Não por coincidência, também os anos de escolaridade estão
relacionados às faixas de renda, sendo maiores os percentuais dos chefes de domicílio que
freqüentaram até 3 anos de estudos (36%) e menores os daqueles que terminaram o
segundo grau (17,6%), com exceção do município de Maringá, conforme se observa acima
(Tabela 26). Destacam-se Sarandi e Paiçandu com os maiores índices de desigualdade de
renda da RM, 0,70 e 0,72, respectivamente.
Segundo recente pesquisa, revelou-se que no Paraná,
em 2000 havia 589 mil famílias em situação de pobreza, o que representa
20,87% do total de famílias do Estado. (...) A pobreza é definida como
condição em que a renda familiar mensal per capita é, no máximo, ½
salário mínimo e a taxa de pobreza corresponde ao percentual de famílias
nessa condição (IPARDES, 2003).

A seguir, na Figura 21, observamos que, nas cidades de Maringá, Sarandi e
Paiçandu, a renda se encontra, conforme vimos mostrando, espacialmente concentrada.
Em Maringá, na região central e adjacências estão os moradores com rendimentos acima
de 10 salários mínimos (Censo 2000), representados pela cor azul, na direção centroperiferia concentram-se as rendas médias em tons de amarelo, representadas pelos que
auferem de 3 a 10 salários mínimos, e os tons vermelhos indicam onde estão os moradores
cujas rendas são inferiores a 3 salários mínimos, com destaque para os mais escuros (c/
hachuras) que representam rendas de até ½ salário mínimo.
Observa-se, ainda, que as rendas altas encontram-se concentradas espacialmente no
município sede da região, o que vem ao encontro do mapeamento por categorias sócioocupacionais, como observaremos no próximo capítulo. Da mesma forma, com as rendas
médias, num processo de ocupação hierarquizada que descende do centro para a periferia
intra e intermunicipal e com as baixas, que caracteriza toda a ocupação da periferia
maringaense e de todo o município no caso de Sarandi e Paiçandu (Figura 21).
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Figura 21: Mapeamento da predominância de renda dos responsáveis por domicílio em Maringá, Sarandi e Paiçandu – 2000

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá – SEDU, 2004
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A renda dos estratos mais ricos da população na RMM resulta de um processo de
apropriação crescente da riqueza. Em todos os municípios da região, esse fenômeno está
presente com percentuais significativos. Em 1991, a maior concentração de riqueza podia ser
encontrada no município de Marialva, onde 50% da renda estava nas mãos dos 10% mais
ricos da população e Maringá aparecia em 6o. lugar. Em 2000, o maior índice ainda se
mantém em Marialva, porém, a novidade é que Maringá aparece como o segundo classificado
da RM na concentração de riqueza. Há dez anos, 39% da renda maringaense estava nas mãos
de 10% dos mais ricos e, hoje, esse mesmo grupo concentra 45% de toda a riqueza produzida
no município. Nos municípios de Sarandi e Paiçandu, estão os menores níveis de apropriação
de renda pelos estratos de população mais ricos que detêm em média 33% da renda do
município (Tabela 27).
Tabela 27

Percentual da renda apropriada pelos 10% mais ricos da
população - RMM - 1991 e 2000
Percentual da
Percentual da
renda
renda apropriada
apropriada pelos
pelos 10% mais
Município
10% mais ricos
ricos da
da população,
população, 2000
1991
Ângulo (PR)
40,21
42,21
Floresta (PR)
42,96
37,6
Iguaraçu (PR)
31,7
43,15
Mandaguaçu (PR)
44,42
40,76
Mandaguari (PR)
44,48
39,83
Marialva (PR)
48,13
49,5
Maringá (PR)
39,65
44,82
Paiçandu (PR)
28,08
33,84
Sarandi (PR)
31,79
33,69
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003

Na RMM, a intensidade da indigência129 se intensificou entre 1991 e 2000 em todos os
municípios. Dobrou em Mandaguaçu, passando de 24% para 50%; em Maringá, de 31% para
62%; em Paiçandu de 28% para 58% e, ainda mais que o dobro, em Sarandi, passando de
29% para 70%, ou seja, ficou mais distante a possibilidade de os indigentes se tornarem

129

Distância que separa a renda domiciliar per capita média dos indivíduos indigentes (ou seja, dos indivíduos
com renda domiciliar per capita inferior a R$ 37,75) do valor da linha de indigência, medida em percentual do
valor dessa linha de indigência. O indicador aponta quanto falta para um indivíduo deixar de ser considerado
indigente
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apenas pobres. A intensidade da pobreza130 da população que habita a mancha contígua à
cidade sede da RM aumentou na década de 90, nas cidades de Sarandi (de 33% para 43%),
Paiçandu (de 32% para 36 %) e Maringá (28% para 39%), onde os pobres ficaram mais
pobres e mais próximos da situação de indigência (Tabela 28).

Tabela 28

Taxa (%) da intensidade da indigência e intensidade da pobreza
RMM - 1991 e 2000
Intensidade Intensidade
Intensidade Intensidade
da
da
da pobreza, da pobreza,
Município
indigência, indigência,
1991
2000
1991
2000
Ângulo
30,74
40,98
38,15
35,37
Floresta
26,14
48,69
32,9
30,23
Iguaraçu
27,57
45,05
35,78
34,25
Mandaguaçu
24,02
50,99
35,58
35,79
Mandaguari
31,98
55,24
38,43
32,69
Marialva
29,52
52,11
35,63
33,21
Maringá
31,29
62,1
28,89
38,73
Paiçandu
27,88
58,55
32,1
35,97
Sarandi
28,76
70,32
33,08
43,46
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

As menores rendas per capita na RM, em 1991, encontravam-se nos municípios de
Ângulo, até R$130,37, e em Sarandi e Paiçandu, entre R$130,38 a R$144,66. Em 2000, os
três municípios mantêm, ainda, as menores rendas sob a liderança de Paiçandu, com
R$182,23, e Sarandi e Ângulo com faixas que variam entre R$182,24 a 205,51 (Figura 22 e
Figura 23). Todavia, houve mobilidade de faixas pelos seguintes municípios: Ângulo,
Mandaguaçu, Marialva ascenderam para faixa de renda superior, em 2000 e Paiçandu e
Floresta descenderam para faixa de renda inferior, em 2000, sendo que este último município
baixou duas faixas.

130

Distância que separa a renda domiciliar per capita média dos indivíduos pobres (ou seja, dos indivíduos com
renda domiciliar per capita inferior à linha de pobreza de R$ 75,50) do valor da linha de pobreza, medida em
termos de percentual do valor dessa linha de pobreza.
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Figura 22: Renda per Capita - 1991 - Municípios da RMM

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003
Figura 23: Renda per Capita - 2000 - Municípios da RMM

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003
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Segundo o IDH-M, há desequilíbrios profundos entre os 399 municípios paranaenses.
Dos 20 municípios com maior IDH-M, 11 são do Oeste e 3 do Sudoeste do Estado e os piores
índices encontram-se na mesorregião Centro Sul. A região Metropolitana de Curitiba chama a
atenção por ser a única que apresenta municípios com todos os recortes adotados e “possui
ainda os municípios com maior e menor valores da renda média per capita” (IDH–M Ipardes,
p.20). Em todo o Estado, o melhor índice, de 0,856, pertence a Curitiba; Maringá, com 0,841,
aparece em sexto lugar e Londrina, com o índice de 0,821, em décimo lugar no ranking
estadual (RODRIGUES & TONELLA, ANPOCS, 2003).
Observa-se que, no âmbito regional, o município que tem o menor IDH é Ângulo que,
embora apresentando melhor desempenho em relação a 1991, ainda se mantém, em 2000,
com o menor índice da RM. Em oposição, o maior índice é o de Maringá nos dois períodos
(Tabela 29).
Tabela 29

Índices de IDHM por municípios da RMM - 1991 e 2000
Município

IDHM, 1991 IDHM, 2000

IDHMIDHMEducação, 1991 Educação, 2000

Ângulo
0,658
0,742
0,686
Floresta
0,729
0,773
0,789
Iguaraçu
0,686
0,74
0,766
Mandaguaçu
0,682
0,762
0,729
Mandaguari
0,705
0,791
0,772
Marialva
0,708
0,784
0,782
Maringá
0,762
0,841
0,854
Paiçandu
0,66
0,746
0,722
Sarandi
0,696
0,768
0,745
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

0,822
0,896
0,839
0,858
0,888
0,879
0,938
0,852
0,858

IDHMLongevidade,
1991

IDHMLongevidade,
2000

0,702
0,72
0,688
0,672
0,69
0,666
0,692
0,666
0,741

0,743
0,736
0,709
0,743
0,799
0,745
0,787
0,745
0,799

IDHMIDHMRenda, 1991 Renda, 2000

0,586
0,679
0,604
0,646
0,652
0,676
0,739
0,591
0,603

0,662
0,686
0,672
0,686
0,687
0,728
0,798
0,642
0,646

A partir da estrutura do mercado de trabalho é possível observar aspectos do
dinamismo econômico de uma região. Para tanto, o conjunto da população economicamente
ativa (PEA)131 e a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), constituem-se fontes que utilizaremos a seguir.

131

É composta pelas pessoas de 10 a 65 anos de idade que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas
na semana de referência da pesquisa (IBGE).
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Tabela 30

População ocupada por município na RMM - 2000
Município
População
Pessoas
Total
ocupadas

% de pessoas
% pessoas
ocupadas no
ocupadas em
município
relação à RM
0,20%
2.840
208
7,32%
Ângulo
0,43%
Floresta
5.122
446
8,71%
1,96%
3.598
2.055
57,12%
Iguaraçu
1,53%
16.828
1.599
9,50%
Mandaguaçu
5,35%
Mandaguari
31.395
5.606
17,86%
3,85%
Marialva
28.702
4.033
14,05%
78,32%
288.653
82.067
28,43%
Maringá
2,03%
Paiçandu
30.764
2.123
6,90%
6,34%
Sarandi
71.422
6.648
9,31%
479.324
104785
100,00%
Total
21,86%
Fonte: IBGE, Base de Informações Municipais, 1997; Censo 2000, dados trabalhados

Destacava-se, em 2000, o alto índice de 57% de pessoas ocupadas em Iguaraçu, em
Maringá, o percentual alcançava 28,5% e, em Paiçandu, encontrava-se o menor índice, com
7% de ocupados sobre o total da população do município (Tabela 30). O alto percentual de
ocupados em Iguaraçu oferece tão significativo destaque que deve ser objeto de estudos
futuros que visem identificar suas particularidades.
O conjunto populacional inserido no mercado de trabalho da região metropolitana,
grupo denominado de População Economicamente Ativa (PEA), envolve, em 2000,
aproximadamente 365.396 pessoas, das quais 104.785 pessoas estavam ocupadas. Esse grupo
de ocupados representa 28,6% da população de 10 a 64 anos de idade e a outra parcela da
PEA é constituída pelos desocupados, num total de 260.611 pessoas132 (Tabela 31).
Do total da População em Idade Ativa (PIA) de 394.856 pessoas, cerca de 26,5%
compunha a população ocupada em 2000. Vê-se na mesma tabela (6) que, em Maringá,
encontra-se o maior rendimento médio domiciliar da RM, no valor de R$1.074,12, e, em
Ângulo, o menor, no valor de R$393,59. Nos demais municípios, a soma das rendas
domiciliares fica na faixa entre R$400,00 e R$600,00 (Tabela 31).

132

A taxa de desemprego no município de Maringá era de 11,9%, em 2000.
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Tabela 31: PIA e PEA por municípios da RMM - 2000

Municípios da
RMM

População EconoPopulação em Idade
micamente Ativa
133
Ativa (PIA)
(PEA)134

Ângulo
Floresta
Iguaraçu
Mandaguaçu
Mandaguari
Marialva
Maringá
Paiçandu
Sarandi
Total

2.352
4.281
2.970
13.763
26.087
23.987
237.440
24.757
57.228
394.856

2.128
3.900
2.742
12.724
23.891
22.189
220.573
23.266
53.983
365.396

Valor do
rendimento
nominal mediano
mensal-pessoas
com
rendimento135

Valor do
rendimento
nominal médio
mensal-pessoas
com
rendimento136

238,00
300,00
294,50
300,00
300,00
302,00
550,00
300,00
320,00
380,00

393,59
534,90
471,43
535,87
530,45
618,32
1.074,12
428,01
445,30
781,79

Fonte: IBGE, Dados do Universo, 2000; Estatcart; IPEA – 1998.

A RMM apresenta um marcante desempenho no cenário produtivo estadual, cujas
melhores participações foram observadas nos setores de Comércio e de Serviços, respondendo
por 7,1% do VAF137 do setor serviços, 6,2% do setor comércio, seguidas de 2,3% na indústria
e 2,2% nas agropecuárias. Obteve, assim, participação de 3,7% do valor adicionado fiscal
total do Paraná em 2000. Esses percentuais, todavia, estão bastante vinculados ao município
sede que participa, sozinho, com 2,9% do VAF do Estado, quando os demais ficam na faixa
de participação de 0,1% ou menos (Tabela 32).

133

Conforme Indicadores Intrametropolitanos, IPARDES, 2003: População em idade ativa (PIA): envolve todas
as pessoas de 10 e mais anos de idade.
134
A população economicamente ativa é composta pelas pessoas entre 10 e 65 anos de idade. Para esta tabela,
utilizei dados de pessoas entre 10 e 64 anos de idade, pois as tabelas fornecidas pelo IBGE se apresentam, por
grupo de anos, no caso entre 10 e 64.
135
O Salário Mínimo na data do Censo era R$151,00.
136
Rendimento Nominal Médio Mensal Domiciliar: a soma dos rendimentos dos moradores do domicílio,
exclusive os pensionistas, empregados domésticos e parentes dos empregados.
137
Valor Adicionado Fiscal: é o montante de impostos auferidos pelo fisco, cobrado de cada município,
relacionado a um setor de atividade.
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Tabela 32

Participação dos municípios da RMM no valor adicionado fiscal total e setorial do Estado em
2000 e PIB per capita em 1999
Valor Adicionado Fiscal 2000/Total setorial do Estado (%) PIB per capita
Primário Secundário Comércio Serviços
Total
Municípios
1999 (R$1,00)
Ângulo
0,115
0,002
0,007
0,001
0,019
6,515,03
Floresta
0,223
0,007
0,024
1,144
0,095
6.736,82
Iguaraçu
0,159
0,012
0,016
0,008
0,034
7.690,22
Mandaguaçu
0,285
0,019
0,174
0,058
0,107
4.063,80
Mandaguari
0,162
0,178
0,134
0,038
0,155
4.885,20
Marialva
0,532
0,131
0,111
0,055
0,177
6.031, 04
Maringá
0,439
1,764
5,488
5,678
2,937
5.580,32
Paiçandu
0,198
0,058
0,054
0,026
0,075
2.800,80
Sarandi
0,100
0,177
0,164
0,056
0,157
2.916, 95
Total RMM
2,213
2,348
6,172
7,064
3,756
3.528,57
Fonte: IPARDES, Mapas Temáticos, 2003

O mesmo panorama se nos apresenta com referência às empresas instaladas e o
número de empregados nos municípios da RM. Observa-se que há grande concentração em
Maringá, o que justifica perfeitamente a participação significativa da cidade pólo no VAF
estadual (Tabela 33).
Tabela 33: Número de estabelecimentos e de empregados (RAIS), segundo os municípios da RMM – 1999

MUNICÍPIOS

ESTABELECIMENTOS

EMPREGADOS

PARANÁ

166 697
47
99
84
299
623
614
8 549
244
573

1 580 794
186
433
2 433
1 294
4 610
3 247
71 214
1 824
4 901

ÂNGULO
FLORESTA
IGUARACU
MANDAGUACU
MANDAGUARI
MARIALVA
MARINGÁ
PAICANDU
SARANDI
Fonte: M.T.E.; IPARDES.

Ao analisarmos os dados sobre população ocupada (Tabela 30), percebemos que
Iguaraçu, por exemplo, cujo crescimento populacional foi o menor na década entre todos os
municípios da RMM, apresentou o maior contingente de população ocupada entre os
municípios da região em 2000. Juntamente com Floresta, apresenta o maior PIB per capita da
região metropolitana de, respectivamente, R$7.690,22 e R$6.736,82 (Tabela 32).
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Floresta, Iguaraçu, Marialva e Ângulo apresentam PIB per capita maior que o de
Maringá, cujo valor é de R$5.580,32, gerado no âmbito do próprio município (Tabela 32), o
que não se confirma para os outros municípios, cujas receitas constituem-se com 70% de
transferências da União (IPARDES, Mapas Temáticos, 2003).
Recente trabalho relacionado à mesorregião Norte Central polarizada por Londrina e
Maringá (IPARDES, 2004) apresenta resultados que reiteram o que vimos mostrando no
domínio da RMM e realiza inferências que confirmam o que os dados apresentados mostram.
Isto é, que esse mercado de trabalho regional, estruturado em elevada taxa de atividade e que
se apresenta crescente aponta para a expansão do emprego, associada tanto às atividades da
agricultura quanto à sua estrutura urbana, pois vem se concentrando um incremento da
ocupação formal na RM de Maringá e de Londrina, igualmente.

3.4. Maringá: município sede da região metropolitana
3.4.1. Demografia
A alta densidade demográfica maringaense138 é resultante do incremento crescente de
população desde a fundação da cidade. Observa-se (Tabela 34) que a cidade pólo cresceu
numa taxa média de 57,58% a cada década. No período entre 1970 a 2000, a média de
crescimento da população manteve-se em 33,83 % por década ou 2,8% ao ano.

138

Apresentam-se a seguir as densidades demográficas atualmente previstas no Plano Diretor para cada área do
município:
“Art. 10. Para aplicação desta e da Lei de Parcelamento do Solo, são admitidas as seguintes densidades
demográficas máximas no Município:
a) Zona Central - ZC: até 600 habitantes por hectare;
b) Zona de Comércio e Serviços Setoriais - ZCS: até 550 habitantes por hectare;
c) Zona Residencial Um - ZR1: até 70 habitantes por hectare;
d) Zona Residencial Dois - ZR2: até 140 habitantes por hectare;
e) Zona Residencial Três - ZR3: até 350 habitantes por hectare);
f) Zona Residencial Quatro - ZR4: até 575 habitantes por hectare;
g) Zona Residencial Cinco - ZR5: até 30 habitantes por hectare;
h) Zona Especial Um - ZE1 (Novo Centro): até 550 habitantes por hectare;
Zona Agrícola - ZA: até 10 habitantes por hectare” (Lei de Uso e Ocupação do Solo, Capítulo III, 1999).
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Tabela 34: Crescimento populacional de Maringá – 1950 a 2000

Censo
Demográfico
1950139
1960
1970
1980
1991
2000

Urbana
7.270
47.592
100.100
160.689
234.079
283.792

População

do

Município

Taxa de
crescimento

Rural

Taxa de
crescimento

654,63%
210,32%
60,53%
45,68%
21,24%

31.318
56.539
21.274
7.550
6.213
4.673

80,54%
(-)37,63%
(-)35,49%
(-)8,23%
(-)7,52%

Total
38.588
104.131
121.374
168.239
240.292
288.653

Taxa de
crescimento
169,85%
16,56%
38,61%
42,83%
20,05%

Fonte: IBGE -Censos 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000, dados trabalhados.

Na figura abaixo, observamos a variação demográfica na década de 1991 a 2000,
quando se percebe que as áreas representadas pelas cores mais escuras foram as mais
intensamente ocupadas, numa proporção que alcançou uma taxa anual que variou entre 12% a
68% de crescimento populacional. Em Maringá, essa taxa se manteve em 3,29% no período.
Os tons em vermelho mais escuro representam as áreas cujo crescimento se apresentou entre
3,29% a 12% e os tons de verde caracterizam as áreas cujas taxas foram negativas ou não
cresceram, variando de –3% a 0%. Os tons cinzas representam áreas que se mantiveram
estáveis (Figura 24).

139

Nesse ano, Maringá ainda era Distrito de Mandaguari, emancipando-se politicamente em 1951.
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Figura 24: Variação Demográfica (Taxa anual %) - 1991/2000

Fonte: SEDUH – PMM, 2004
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No município de Maringá, o percentual de jovens (0-14 anos) em 1991 representava
29,7% do total da população, diminuindo para 26,5% em 2000. No reverso do mesmo
fenômeno, a população idosa (65 anos e mais) aumentou a taxa entre 1991 e 2000, de 4,4%
para 5,7%. Esses dois elementos têm se apresentado como uma tendência em todo o país a
partir dos anos 70, contribuindo, também, para as mudanças do atual perfil populacional da
região maringaense (Tabela 35).
Tabela 35: População por faixa etária – participação absoluta, relativa e acumulada no município de Maringá.

Faixa
Etária
- de 1
1a4
5a9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
+ 70

1991
4697
18930
24064
23693
22181
24270
24253
20699
18022
14862
11483
9110
7356
5953
4265
6296

%
(1)
1,97
7,88
10,02
9,87
9,24
10,11
1,10
8,62
7,50
6,19
4,78
3,79
3,06
2,48
1,78
2,62

%
(2)
2,0
9,8
19,9
29,7
39,0
49,1
59,2
67,8
75,3
81,5
86,3
90,1
93,1
95,6
97,4
100

1996
4369
17786
24306
25641
25736
24192
24666
24374
21291
18616
15130
11596
8942
7170
5662
8499

%
(1)
1,60
6,64
9,07
9,57
9,60
9,03
9,21
9,10
7,95
6,95
5,65
4,32
3,34
2,68
2,11
3,17

%
(2)
1,6
8,2
17,3
26,9
36,5
45,5
54,7
63,8
71,8
78,7
84,4
88,7
92,0
94,7
96,8
100

1999
4411
23017
23775
25890
27250
27460
25290
24595
23198
19940
16321
12283
9514
7967
6712
9370

%
(1)
8,02
8,02
8,28
9,02
9,49
9,57
8,81
8,57
8,08
6,95
5,69
4,28
3,31
2,78
2,34
3,26

%
(2)
9,6
9,6
17,8
26,9
36,4
45,9
54,7
63,3
71,4
78,3
84,0
88,3
91,6
94,4
96,7
100

2000
23209
23209
23816
26356
27435
28060
25397
24919
23971
20722
17129
12876
9887
8177
7004
9896

%
(1)
7,91
7,91
8,12
8,99
9,35
9,57
8,66
8,50
8,17
7,06
5,84
4,39
3,37
2,79
2,39
3,37

%
(2)
1,5
9,4
17,5
26,5
35,8
45,4
54,1
62,6
70,8
77,9
83,7
88,1
91,5
94,3
96,6
100

Fonte: CODEM (1-Proporção relativa; 2- Proporção absoluta)

Os índices intraurbanos de Maringá apontam que, em 1991, na área do Jardim
Alvorada e circunvizinhança residia a maior concentração de população jovem (3,3%) do
município e nas zonas 1, 2, 3 e 4, predominava população idosa com 0,66% do total (Tabela
17).

3.4.2. Moradia
Em Maringá, os serviços de coleta de lixo, rede de abastecimento de água, rede de
energia elétrica, apresentam, conforme já visto anteriormente, índices bastante altos. Destacase o serviço de esgotamento sanitário, cuja rede instalada em funcionamento alcança mais de
50% dos domicílios. Essas variáveis compõem o panorama de infra-estrutura que pode ser
visualizado na figura abaixo (Figura 25).
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Figura 25: Infra-estrutura de Saneamento e Conflitos Ambientais - Maringá

Fonte: SEDUH – PMM, 2004
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A ocupação residencial das áreas populares por moradores de baixa renda ocorreu,
principalmente, através de programas públicos habitacionais que financiaram moradia através de
inúmeros projetos (ANEXO 1), implementados desde 1963 até 2002.
Observa-se que a infra-estrutura de saneamento é bastante satisfatória. As áreas em tom
azul claro (encontrada, inclusive, sob o destaque hachurado em cor escura nas áreas centrais)
representam a rede de abastecimento de água, e as cores marrons e toda a área escura
caracterizam áreas servidas por rede de coleta de esgoto. Os pontos amarelos destacam áreas
onde há risco de poluição ambiental por indústrias.
Todavia, destacam-se indicadores de inadequação habitacional em Maringá, como, por
exemplo, a existência de domicílios onde residem famílias conviventes que já representam
7,15% do total e 9,5% de domicílios que apresentam atributos de deficiência (METRODATA,
2003; IBGE, 2000).

3.4.3. Economia: dados do Censo Econômico do Município de Maringá
O município concluiu, em março de 2002, o Censo Econômico realizado pela Secretaria
de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura Municipal de Maringá.
Gráfico 2: Distribuição de Empresas por Setor - Maringá 2002

Indústria
Comércio
Serviços

10,2%
42,6%
47,2%

Fonte: Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura Municipal de Maringá.

Foram reunidos dados de 13.032 empresas assim distribuídas: 47,2% no setor de
serviços, 42,6% no setor de comércio e 10,2% no setor industrial.
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Gráfico 3:Distribuição das Empresas por Porte

Grande

0,1%

Média

1,1%

Pequena

6,6%
92,2%

Micro

Fonte: Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura Municipal de Maringá.

Com relação ao porte, 92,2% são micro empresas, 6,6% são pequenas, 1,1% médias e
apenas 0,1% se enquadra como grande empresa.
Gráfico 4: Distribuição dos Funcionários por Porte
Grande
20,6%

Micro
37,6%

Média
18,0%

Pequena
23,8%

Fonte: Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura Municipal de Maringá.

O censo econômico não traçou um perfil da força de trabalho, apenas forneceu dados
relativos a que tipo de setor os trabalhadores estão vinculados: as micro-empresas absorvem
37,6% da mão-de-obra, as pequenas, 23,8%, as médias, 18,0% e as grandes empresas, 20,6%.

Tipo

Setor

Tabela 36: Composição das Empresas e Número de Funcionários

AATIVIDADES
TIVIDADES

M
icro
Micro

%
%

equena %
PPequena
%

M
édia
Média

%
%

G
rande %
Grande
%

Indústria
%
Comércio
%
Serviços
%
Formais
%
Informais
%
Total

4.661

21,1

4.143

2.778

12,6

10.500

15,1
13.330

54,5

43,2
12.877

36,3
33,6

8.856
19.526

100,0

0

25,0

19.526

14,6

8.404

25,3

14.746

23,7

0

19,1

14.746

5.328

15,0

16.878

21,9

100,0
0,0

0,0
23,8

4,3

31,6

100,0
0,0

1.050
6,2

57,0

0,0
37,6

3.564

47,6

62,2

24,2

100,0

16,0
30.868

26,7

45,4

84,0
4.945

6.527

18,8

33,4

41,7
25.923

18,8

21,2

0

0,0

0,0
18,0

16.878

20,6

Fonte: Censo Econômico, Prefeitura Municipal de Maringá, Secretaria. da Indústria, Comércio e Turismo, 2002.
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O Censo Econômico foi realizado a partir de um levantamento feito quadra a quadra de
todas as empresas formais e informais existentes no município, com abrangência universal. Em
Maringá, há acima de 50.000 empregos formais. No Paraná, além de Maringá, somente Londrina
e Curitiba apresentam esse índice de formalidade de empregos, pois metade dos municípios tem,
no máximo, 704 empregos formais.
Gráfico 5: Distribuição dos Funcionários por Setor

Comércio
29,9%

Serviços
43,2%

Indústria
26,9%

Fonte: Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo da Prefeitura Municipal de Maringá.

Observa-se, ainda que, os trabalhadores estão distribuídos majoritariamente no exercício
das atividades do setor de serviços (43,2%), seguidas pelo comércio (29,9%) e indústria (26,9).
Destaca-se que os grandes empregadores são uma usina de açúcar e álcool, com 10.500
funcionários, seguida de empresas cujo ramo de atividade é o vestuário.
Tabela 37: Composição das Empresas e Número de Funcionários

SAS
MPRE
EEMPR
RE
ESAS

%
%

UNCIONÁRIOS
FFUNCIONÁRIOS

%
%

Indústria

1.327

10,2

22.082

26,9

Comércio
Serviços

5.553
6.152

42,6
47,2

24.471
35.465

29,9
43,2

Formal

9.172

70,4

77.073

94,0

Informal

3.860

29,6

4.945

6,0

Pública
Privada

201

1,5

6.577

8,0

12.831

98,5

75.441

92,0

Micro

12.016

92,2

30.868

37,6

Pequena
Média
Grande

859

6,6

19.526

23,8

142
15

1,1
0,1

14.746
16.878

18,0
20,6

Total

13.032

Porte

Natu

Ti

Set

AATIVIDADE
TIVIDADE

87.737
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Conforme apresentado acima, observa-se que a indústria constitui-se de apenas 10,2%
dentre todos os estabelecimentos econômicos da cidade. Das 13.032 diferentes empresas,
predominam as prestadoras de serviço (47,2%), seguidas das voltadas ao comércio com um
percentual de 42,6% e, por último, as indústrias representando 10,2% do total das empresas
instaladas em Maringá.
O conjunto de todas as informações apresentadas neste capítulo mostra as distinções
existentes entre os diversos municípios que compõem a RMM. Através das diversas variáveis
que puderam ser observadas, constata-se aquilo que vimos afirmando acerca da periferização da
pobreza no entorno de Maringá. Isto é, o município sede preservou seu espaço urbano de uma
ocupação residencial em que predominassem as baixas rendas que se localizaram nos municípios
da região, constituindo neles, um conjunto que, em todos os níveis (urbanísticos, sociais,
econômicos), se distanciam bastante de Maringá.
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CAPÍTULO 4
REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ: ESTRUTURA
SOCIOESPACIAL E ECONÔMICA
A cidade está no homem
quase como a árvore voa
no pássaro que a deixa.
Ferreira Gullar

4.1. Estrutura social da RMM
A estruturação do espaço urbano da Região Metropolitana de Maringá (RMM) tem sido
objeto de alguns estudos recentes. A maior parte deles se refere a questões mais gerais do
processo de urbanização desta região140, nos quais são abordados temas como a centralidade e a
verticalização da habitação em Maringá; o processo de expansão territorial de Sarandi; o “novo
centro” de Maringá; a rede urbana regional; espaço e tempo em Maringá. Outro conjunto
significativo de trabalhos se refere à abordagem histórica acerca da região denominada Norte do
Paraná ou, ainda, especificamente sobre a formação histórica de Maringá, com destaque especial
para o trabalho de Luz141. Outrossim destacam-se os trabalhos de pesquisa referentes à estrutura
econômica da RMM142.
Em suma, a produção bibliográfica sobre Maringá e região, acima apresentada, pode ser
encontrada nos programas de graduação e de pós-graduação dos cursos de História, Geografia,
Economia e Educação da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e nas áreas de planejamento
da PMM, incluindo-se o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (CODEM).

140

Ver MENDES & SILVA (1995); Figueiredo (1997); MENDES & NEGRI (1998); ENDLICH (1999); MORO
(2003); ROCHA (1999); GENEROSO NETO (1995); MENDES (1992); MILANO (1988); PERARO (1978);
NAKAGAWARA (1981); COMPANHIA Melhoramentos Norte do Paraná (1975); PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARINGÁ/PROJETO MEMÓRIA; AMUSEP (1999); IPEA/IPARDES/UNICAMP/IBGE (2000); IPARDES
(2004).
141
Ver GONÇALVES & DIAS (1999); TOMAZZI (1997); LUZ (1997); CANCIAN (1977).
142
Ver diagnósticos para implantação do Tecnopark da Secretaria de Indústria e Comércio – PMM; levantamentos
da AMUSEP, CODEM, Departamento de Economia da UEM, ou abordagens mais amplas oriundas dos dados do
Censo 2000 pelo IPARDES (Mapas temáticos; Tipologia dos municípios), IPEA e, ainda, perfil dos municípios a
partir de variáveis socioeconômicas feito pelo próprio IBGE com os dados do universo e microdados da amostra,
2000.
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Todavia, são inexistentes (ou escaparam ao nosso levantamento) os trabalhos acerca da estrutura
social da RMM, com exceção de um mapeamento que a FUNDESC/PMM, juntamente com a
UEM, está realizando a fim de identificar em mapas temáticos (com processo de
georeferenciamento) o número de famílias com renda per capita de até R$120,00143, que
compõem os cadastros de beneficiários dos diversos programas sociais.
Encontram-se também tentativas de desenhar a estrutura social do espaço maringaense
nos levantamentos (diagnósticos) realizados para a elaboração dos Planos Diretores da cidade.
Entretanto, como pôde ser observado em capítulo precedente, são estudos incipientes (no sentido
dos nossos objetivos) e localizados, que não alcançam a abrangência pretendida neste trabalho.
Observa-se a priori que a área central maringaense e os bairros chamados zonas 2, 4 e 5,
contíguas ao centro, foram ocupadas pelas classes de alto poder aquisitivo. Enquanto, por
exemplo, os bairros Vila Operária, Alvorada, Vila Morangueira e inúmeros novos “conjuntos
populares” que foram surgindo (anexo 01), tornaram-se as opções acessíveis às classes de baixa
renda. Contudo, bairros como a Vila Operária e a Zona 5 não permaneceram abrigando a
população de baixa renda que dali se deslocou impulsionada pela valorização imobiliária e
encarecimento da região, empreendidas a partir de ações do mercado imobiliário e da gestão
pública144.
A análise realizada na presente tese objetiva compor o desenho sócio-ocupacional do
espaço urbano maringaense procedente da metodologia das “categorias sócio-ocupacionais”145,
aprofundando além do que pode ser verificado in loco. A análise inclui a vertente clássica de
abordagem da sociedade – baseada na oposição de classes sociais – mas também a consideração
de outros fatores como prestígio, renda e poder exercidos por um indivíduo, o que efetivamente
lhe confere uma posição na hierarquia social146, pois a noção que dá suporte à pretendida análise
está baseada na centralidade do trabalho no que se refere à estrutura e funcionamento da
sociedade.

143

Projeto UEM (DGE/DHI) e PMM (FUNDACIM), 2003.
Para ilustrar este acontecimento, citamos a fala de um dos imobiliaristas por nós entrevistado: ”Você imagine
que antigamente a zona menos favorecida financeiramente era a Vila Operária e, a chamada operária, seria a zona 3.
Foi dita como tal porque era a classe menos favorecida financeiramente que ia morar lá. Hoje a operária tem casas
boas, dotadas de todo recurso...” (IWATA, outubro de 2002).
145
Essa metodologia foi organizada, no Brasil, para o desenvolvimento do Projeto FINEP/PRONEX “Metrópoles,
Desigualdades Socioespaciais e governança urbana: Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte”, sob coordenação
de Luiz César de Queiroz Ribeiro (IPPUR, UFRJ).
146
Uma pessoa que seja, por exemplo, um comerciante por conta própria com baixo grau de escolaridade poderá
auferir um rendimento muito superior ao de um médico, sem entretanto alcançar o grau de prestígio social que o
segundo possui.
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Essa metodologia pressupõe a utilização da variável ocupação (de acordo com definição
atribuída pelo IBGE) como o eixo principal para a análise da organização social do espaço, neste
caso, maringaense. Isto é, a partir da atividade de trabalho exercida, com a qual o chefe de
família provê a subsistência dela, será construída uma hierarquização social das ocupações,
através da qual seja possível uma identificação e abordagem da estrutura social, conforme se
apresenta pormenorizadamente na lista das categorias construídas, bem como na sua definição
apresentada em anexo (anexo 2). As ocupações147 foram agrupadas (hierarquicamente, com as
cerca de 400 ocupações utilizadas pelo FIBGE) em 25 categorias sócio-ocupacionais148 e estas
em oito grupos maiores que constituem o sistema abaixo (Quadro 4).
Quadro 4: Sistema de hierarquização social das ocupações

Grupos Sócio-Ocupacionais

Categorias Sócio-Ocupacionais

Ocupações Agrícolas
Grupo Dirigente

Ocupações Agrícolas
Empresários
Dirigentes do setor público
Dirigentes do setor privado
Profissionais liberais
Profissionais/nível superior autônomos.
Profissionais/nível superior empregados
Pequeno empregador
Comerciantes por conta própria
Empregados de supervisão
Empregados do comércio
Técnicos e artistas
Empregados da educação e saúde
Empregados de segurança e correios
Trabalhadores da indústria moderna
Trabalhadores da indústria tradicional
Trabalhadores de serviços auxiliares
Trabalhadores da construção civil
Artesãos
Trabalhadores do comércio
Trabalhadores de serviço especializado
Trabalhadores de serviço não-especializado
Empregadas domésticas
Ambulantes
Biscateiros

Grupo Intelectual
Pequena Burguesia
Setores médios

Operários do secundário

Operários do terciário
Sub-proletariado

Fonte: Metodologia das Categorias Sócio-Ocupacionais.

147

Embora não exista no Brasil, como afirma Ribeiro (2003, p. 20), “uma classificação de ocupações
suficientemente testada, a metodologia do projeto (citado em nota que se segue a esta), utilizou ainda como
referência trabalhos anteriores que também propuseram sistemas de classificação, com base nas variáveis
ocupacionais, utilizadas pela FIBGE nos censos demográficos e nas pesquisas por amostra (Jorge et alii, s/d; Jorge
et alii, 1985; Valle Silva, s/d; Valle Silva, 1973; Valle Silva, 1985)”.
148
As “Categorias sócio-ocupacionais” (CAT’s) compõem a metodologia que Ribeiro (2003, p. 20) reporta ao
“Sistema de classificação das profissões na França (CSP), criado no início dos anos 50 e aperfeiçoado desde então
pelo Institut National d’Économie et Statistíque – INSEE, e que tem sido utilizado como instrumento de análise de
temas diversos, entre eles, a mobilidade social, a estrutura e as práticas de consumo, as mudanças demográficas e,
mais recentemente, a estrutura socioespacial (Tabard & Chenu, 1993; Tabard, 1993)”.
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Apresenta-se a seguir (Tabela 38) dados evidenciando que a RMM, em 1991,
caracterizava-se por uma estrutura social em que predominavam ocupações no segmento
secundário constituído de 24% do total dos ocupados, com destaque para os operários da
indústria (7,5% na moderna e 8,3% na tradicional), seguido dos trabalhadores do terciário, com
17,8% da população ocupada e dos trabalhadores dos setores médios com 17,2 de participação.
As atividades do comércio e serviços eram então exercidas, respectivamente, por 9,7% e
8,0% dos trabalhadores (17,7%), portanto o segundo contingente dos ocupados da região. Isso
reafirma um dos componentes da formação histórica de Maringá, fortemente caracterizada por
atividades relacionadas ao comércio, com a instalação crescente de estabelecimentos que, em
1955, totalizavam 352, e, em 1957, já alcançava 569 estabelecimentos, e prestação de serviços
que possuía, em 1953, 422 estabelecimentos e alcançou, em 1957, um total de 671 empresas
neste ramo de atividade, conforme relata Luz (1997, p. 143; 150).
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Tabela 38: Sistema de hierarquização social das ocupações nas cidades de Maringá, Sarandi, Paiçandu, Marialva e Mandaguari - Região
Metropolitana de Maringá – 1991

Categorias sócioocupacionais – CAT’s
Grupo das Ocupações Agrícolas
Ocupações agrícolas
Grupo dirigente
Empresários
Dirigentes do setor público
Dirigentes do setor privado
Profissionais liberais
Pequena burguesia
Pequenos empregadores
Comerciantes por conta própria
Grupo Intelectual
Superior – autônomos
Superior – empregados
Setores médios
Escritório
Supervisão
Técnicos, art istas
Empregados da saúde e educação
Segurança, justiça e correios
Proletariado do Setor Terciário
Empregados do comércio
Prestação serviços especializados
Serviços não-especializados
Proletariado do Setor Secundário
Operários da indústria moderna
Serviços auxiliares da economia
Operários da indústria tradicional
Operários da construção civil
Artesãos
Sub-proletariado
Empregados domésticos
Ambulantes
Biscateiros

1991(%)
10,57%
10,57
1,02%
0,83
0,03
0,08
0,08
5,19%
4,87
0,32
13,22%
3,69
9,53
17,20%
4,33
1,96
2,69
0,70
7,51
17,73%
9,71
5,66
2,37
23,91%
7,49
4,37
8,30
1,73
2,03
11,16%
8,26
0,33
2,57

Fonte: Censo 1991, IBGE - Elaboração: Ana Lúcia Rodrigues e Equipe PRONEX PUC/SP
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Verifica-se, ainda, que as atividades dos setores médios também se destacavam na
composição da estrutura social da RMM, com uma participação de 17,2%. Embora implantada
em função da expansão da lavoura cafeeira e de ser este o principal fator de ocupação e
valorização das terras em Maringá e região, em 1991, as atividades secundárias e terciárias
suplantavam as primárias, que congregavam 10,6% do total dos ocupados na RMM.
Todavia, o índice relativo às ocupações agrícolas, reflete especialmente as atividades nos
municípios da região (principalmente Marialva) e não de Maringá pois, em 1991, no município
sede, as atividades do setor primário significavam 1,5% da composição setorial do PIB,
enquanto as atividades secundárias e terciárias compunham, respectivamente, 34% e 65% do
PIB maringaense (Figura 26).
Figura 26: Maringá: Composição Setorial do PIB

Apesar de as atividades do secundário se constituírem na principal empregadora da
região, observa-se que, em Maringá, a esfera que produz a maior fatia do PIB se circunscreve
aos setores do terciário, fenômeno que se apresentou crescente também na última década.
Se comparada com a média de distribuição da população brasileira por grupo sócioocupacional (Tabela 39), a RMM destaca-se principalmente com relação às atividades do grupo
intelectual (13,2%), notadamente, dos empregados de nível superior com uma participação de
9,5% no total do pessoal ocupado (mais os autônomos com 3,7%). Isso pode ser explicado pela
presença de uma universidade pública de abrangência regional e de algumas instituições de
ensino privado, além dos quadros de pessoal das próprias instituições. Ao considerarmos que a
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média brasileira de participação deste segmento no conjunto da população ocupada é de 4,0%, o
percentual de Maringá está acima três vezes mais que a média nacional.
Tabela 39

Regiões Metropolitanas e Brasil
Distribuição da população ocupada por grupo sócio-ocupacional - 1991
Distribuição da população ocupada (%)
Grupos Sócio-ocupacionais RMM
RMBH RMRJ
RMSP
RMPA RMC
RMR
Grupo Dirigente
1,0
1,1
0,9
1,4
O,9
1,5
1,1
Grupo Intelectual
13,2
5,8
7,1
5,3
4,9
5,7
5,9
Pequena Burguesia
5,1
6,7
5,2
6,1
6.8
6.8
8.0
Setores Médios
17,2
25,9
27.3
27,6
26,5
25,3
25,1
Proletariado do Secundário
23,9
24,7
21,1
26,3
28,9
25,6
19,5
Proletariado do Terciário
17,7
23,1
25,2
23,6
20,7
21,4
23,1
Sub-proletariado
11,1
11,7
12,1
8,6
9,0
9,0
14,2

BRASIL
0,7
4,0
8,9
22,O
25,4
23,6
15,2

Fontes: IBGE, Censo Demográfico, 1991 - dados trabalhados pelas equipes que compõem o Projeto "Metrópole, Desigualdades sócio-espaciais e
governança urbana, financiado pelo PRONEX; para o Brasil, IBGE, PNAD, 1992. (MENDONÇA, 2002, p. 62); inclusão da RMM: Ana Lúcia
Rodrigues.

É considerável também o fato de o índice das atividades referentes ao setor secundário
encontrar-se compatível com as médias brasileiras, pois isso poderia significar que a RMM
apresenta-se como uma das regiões do interior que incorpora parte da atividade industrial que se
transfere dos grandes centros.
Em oposição, com índices de participação inferiores às demais regiões apresentadas,
encontram-se as atividades do terciário (17,7%) e as dos grupos médios (17,2%), inclusive em
relação ao Brasil, que possui 23,6% dos ocupados no terciário e 22% nas atividades dos grupos
médios.
Em relação aos índices da capital paranaense, os da RMM se destacam pela participação
nas atividades do grupo intelectual (13,2% e 5,7% em Curitiba) e com relação aos ocupados nas
atividades dos setores médios (17,2% e 25,3% em Curitiba).
Em 1991, a Região Metropolitana de Maringá compunha-se de uma estrutura social que,
apesar de constituída de uma cidade de porte médio e outras de menor porte, guardava - em
termos relativos - similaridade com as grandes metrópoles. Essa identificação referia-se à
significativa presença da população ocupada nas atividades do secundário em oposição a
menores percentuais de população ocupada com as atividades do terciário (apesar de este
elemento ser significativa presença na estrutura econômica maringaense desde sua fundação).
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Todavia, o percentual de população formada pelo grupo intelectual149 em Maringá apresenta
uma média muito acima dos índices das demais metrópoles com as quais se compara.
Internamente, a região maringaense se compõe de uma estrutura social que se reflete em
alguns índices significativos. Por exemplo, 64,4% do pessoal ocupado, em 1991, eram homens
(Tabela 40). Na composição da estrutura social da região, observa-se, ainda, que a presença das
mulheres predomina apenas nas categorias do sub-proletariado (80,2%), ou seja, as mulheres
perfazem o maior conjunto de mão-de-obra ocupada principalmente como empregadas
domésticas (98,2%). Por outro lado, há uma participação quase equivalente das mulheres
(46,7%) em relação aos homens (53,3%) nas ocupações vinculadas ao grupo intelectual,
especialmente como empregados, pois como autônomos os homens são maioria. As ocupações
dos setores médios também são divididas mais igualmente entre homens (53,3%) e mulheres
(46,7%), alavancadas especialmente por aquelas relacionadas à educação e saúde que congregam
um total de 89% de participação feminina.
Não há mulheres dirigentes do setor público na região maringaense em 1991, e elas
representam pouco mais de um terço dos ocupados na direção de setores privados. Enfim,
observa-se que as mulheres continuam a desempenhar os trabalhos que são considerados
tradicionalmente femininos, se restringem ao ambiente doméstico ou às suas extensões,
circunscritas à educação, saúde, tarefas domésticas e, mais recentemente, aos trabalhos de
escritório, que supõe, ainda, o requisito da capacidade de organização, oriunda das tarefas
domésticas.

149

Esta presença significativa fomentou o lançamento do projeto de implantação, em 2003, do Parque Tecnológico
de Maringá.
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Tabela 40

Região Metropolitana de Maringá - 1991
Composição de gênero das CAT'S
Categorias Sócioocupacionais
Masculino Feminino
84,79%
15,21%
Ocupações agrícolas
89,76%
10,24%
Empresários
Dirigentes do setor público
100,00%
0,00%
Dirigentes do setor privado
62,69%
37,31%
86,78%
13,22%
Profissionais liberais
Grupo Dirigente
87,63%
12,37%
79,13%
20,87%
Pequenos empregadores
Comerciantes por conta
78,81%
21,19%
própria
79,04%
20,96%
Pequenos empregadores
66,73%
33,27%
Superior – autônomos
52,14%
47,86%
Superior – empregados
53,32%
46,68%
Grupo Intelectual
48,58%
51,42%
Escritório
73,90%
26,10%
Supervisão
75,94%
24,06%
Técnicos, artistas
Empregados da saúde e
11,15%
88,85%
educação
Segurança, justiça e correios
88,32%
11,68%
53,29%
46,71%
Setores médios
61,45%
38,55%
Empregados do comércio
Prestação serviços
70,71%
29,29%
especializados
56,29%
43,71%
Serviços não-especializados
64,10%
35,90%
Prolet. do setor terciário
Operários da indústria
95,60%
4,40%
moderna
Serviços auxiliares da
63,59%
36,41%
economia
Operários da indústria
97,64%
2,36%
tradicional
Operários da construção civil
98,95%
1,05%
22,55%
77,45%
Artesãos
82,03%
17,97%
Prolet. setor secundário
1,80%
98,20%
Empregados domésticos
67,46%
32,54%
Ambulantes
98,68%
1,32%
Biscateiros
19,78%
80,22%
Sub-proletariado
Total
64,44%
35,56%
Fonte: IBGE, 1991 - Dados trabalhados

Total
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Um outro aspecto que complementa a descrição anterior relaciona-se com o rendimento
auferido por homens e mulheres no mercado de trabalho. Por exemplo, vê-se a seguir (Tabela
41) que as categorias profissionais do sub-proletariado (majoritariamente femininas) são aquelas
que obtêm os menores rendimentos salariais. Um total de 89% destes trabalhadores recebem até
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2 salários mínimos (1991) e, destes, 17% ganha menos de ½ salário por mês (de todos as
categorias profissionais, 37,5% dos que recebem esta renda são do sub-proletariado – Tabela 42)
e, em oposição, nenhum obtém renda acima de 10 SM (sendo apenas 0,4% os que recebem entre
5 e 10 salários).

Tabela 41

Distribuição das Faixas de Rendimento Total Nominal do indivíduo por CAT
Faixas de Rendimento do Indivíduo (Salário Mínimo) - 1991
mais de
mais de 2 mais de 5 mais de 10 mais de 20
ate 1/2
Grupos Sócio1/2 a 2
a 5 S.M. a 10 S.M. a 20 S.M.
S.M.
S.M.
Ocupacionais
S.M.
Ocupações Agrícolas
9,0%
64,2%
14,6%
7,2%
3,7%
1,5%
Elite Dirigente
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
Pequena Burguesia
0,5%
14,9%
30,8%
34,1%
18,8%
0,9%
Elite Intelectual
0,5%
10,7%
30,1%
36,4%
18,2%
4,1%
Camadas Médias
3,2%
43,0%
37,2%
12,9%
3,4%
0,3%
Proletariado do Terciário
4,6%
59,3%
27,8%
6,3%
1,7%
0,3%
Proletariado Secundário
2,7%
61,2%
29,2%
5,0%
1,5%
0,5%
Sub-proletariado
17,1%
71,6%
10,8%
0,4%
0,0%
0,0%
Total
5,2%
52,7%
26,8%
9,8%
3,8%
1,7%
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1991 - Dados trabalhados

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Tabela 42

Distribuição das CAT's por Faixas de Rendimento Total Nominal do indivíduo
Faixas de Rendimento do Indivíduo (Salário Mínimo) - 1991
mais de
mais de 2 mais de 5 mais de 10 mais de 20
ate 1/2
Grupos Sócio1/2 a 2
a 5 S.M. a 10 S.M. a 20 S.M.
S.M.
S.M.
Ocupacionais
S.M.
Ocupações Agrícolas
16,5%
11,6%
5,2%
7,0%
9,1%
8,5%
Elite Dirigente
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
62,6%
Pequena Burguesia
0,7%
2,0%
8,1%
24,5%
34,3%
3,6%
Elite Intelectual
0,4%
0,8%
4,6%
15,2%
19,3%
10,0%
Camadas Médias
11,9%
15,8%
27,0%
25,5%
17,4%
3,7%
Proletariado do Terciário
20,2%
25,7%
23,7%
14,8%
10,2%
3,7%
Proletariado Secundário
12,7%
28,6%
26,9%
12,6%
9,5%
7,8%
Sub-proletariado
37,5%
15,4%
4,6%
0,5%
0,1%
0,0%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1991 - Dados trabalhados

Total
9,5%
1,0%
7,0%
4,1%
19,4%
22,9%
24,7%
11,3%
100,0%

Nos patamares das rendas altas, os índices percentuais de participação são os menores
observados para a RMM, evidenciando que em Maringá não há nenhuma situação econômicosocial singular em relação ao restante do país. A elite dirigente reúne o grupo de 1,7% dos
trabalhadores maringaenses que, na sua totalidade (100%), têm rendimento acima de 20 salários
mínimos. No extremo oposto, mais da metade dos trabalhadores desta região (53%) recebem
entre meio e dois salários.
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Dos que recebem mais de 20 SM, 63% pertence às elites dirigentes e a segunda
participação é de 10% dos profissionais da elite intelectual, cujo percentual de 88,0% dos seus
componentes têm curso superior completo (Tabela 43). Ou seja, a alta formação escolar é
diretamente proporcional à posição socioeconômica do trabalhador, pois 35% dos trabalhadores
agrícolas e 30% das categorias do sub-proletariado não possuem o primário completo, o que lhes
garante os mais altos percentuais (74% e 89%, respectivamente) dos que recebem até 2 salários,
constituindo a base piramidal dessa hierarquia, que é econômica, mas também escolar.
Tabela 43

RMM - Ciclos de estudo por Categoria Sócio-ocupacional - 1991
Primário
Primário
Ginásio
Ginásio
Categorias Sócio incompleto completo incompleto completo
Ocupacionais
Ocupações Agrícolas
34,0%
30,8%
15,1%
8,1%
Elite Dirigente
5,5%
13,7%
3,2%
5,4%
Pequena Burguesia
10,5%
18,3%
10,3%
9,7%
Elite Intelectual
0,4%
1,1%
1,2%
1,4%
Camadas Médias
3,5%
7,0%
11,9%
11,7%
Proletariado do
18,4%
21,0%
25,1%
14,2%
Terciário
Proletariado do
24,9%
28,2%
24,6%
10,6%
Secundário
29,9%
28,3%
26,1%
8,2%
Sub-proletariado
18,0%
20,3%
19,1%
10,7%
Total
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1991 - Dados trabalhados

Colegial

Superior

Total

8,6%
24,4%
28,7%
7,8%
41,2%

3,5%
47,8%
22,4%
88,1%
24,6%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

18,1%

3,2%

100,0%

10,2%
6,4%
19,3%

1,5%
1,2%
12,7%

100,0%
100,0%
100,0%

Compõem ainda a base inferior da estrutura social maringaense, os negros que, em sua
maioria, trabalham nas ocupações do secundário (28%) e do sub-proletariado (24%). Ao
contrário, apenas 0,2% exerce atividades que compõem o grupo de ocupações da elite intelectual
e 0,1% ocupações do grupo dirigente (Tabela 44). A análise sobre os pardos se caracteriza pelos
mesmos níveis percentuais, diferentemente da raça amarela (em Maringá representada por uma
intensa presença de imigrantes japoneses) que se distribui uniformemente pelas médias e altas
posições na hierarquia ocupacional da região e tem baixa participação nas ocupações secundárias
(8%) e do sub-proletariado (1,8%).
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Tabela 44

Composição de cor / raça por grupo sócio-ocupacional - 1991
Cor
Cor
Categorias SócioCor parda
Cor branca Cor preta
indigena
amarela
ocupacionais
Ocupações agrícolas
9,3%
16,4%
11,3%
10,3%
0,0%
10,5%
0,1%
14,8%
0,1%
0,0%
Grupo Dirigente
Pequena Burguesia
7,1%
2,0%
15,7%
3,7%
23,5%
4,3%
0,2%
13,1%
1,1%
0,0%
Elite Intelectual
19,6%
8,9%
22,7%
12,9%
32,4%
Setores Médios
Proletariado do
20,7%
20,5%
12,6%
24,5%
0,0%
Terciário
Proletariado do
20,4%
28,1%
8,1%
30,5%
44,1%
Secundário
8,1%
23,7%
1,8%
16,8%
0,0%
Sub-proletariado
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1991 - Dados trabalhados

Total
9,8%
8,0%
6,4%
3,7%
17,9%
21,3%
22,6%
10,4%
100,0%

Uma sociedade hierarquizada pressupõe a convivência de diferenças que, sob um foco
descuidado, pode parecer sustentada apenas no aspecto econômico. Entretanto, observou-se,
pelas descrições anteriores, que outros elementos amparam igualmente (e freqüentemente
acentuam) a hierarquia social que caracteriza os agrupamentos humanos desde há muito tempo.
A reunião de todos estes elementos diferenciadores (e muitos outros) viabiliza um acesso,
igualmente diferenciado, à cidade e, por sua vez, configura os espaços segregados (Mapa 1).
Mapa 1:Percentual de negros residentes por AED – RMM – 1991
R egião M etropolitana de M aring á - N egros por A E D - 1991

Angulo

Iguaracu
M andaguacu

M aringa

Sarandi

M andaguari

M aringa
Paicandu

Sarandi
M aringa
Sarandi
M arialva
Região M etropolitana de M aringá - 1991
N egros por AED (porcentagem )
4,25
2,99
2,22
1,46
0,44

to 10,23 (4)
to 4,25 (5)
to 2,99 (5)
to 2,22 (5)
to 1,46 (5)

Fonte: IP A R D ES / IB G E
Elaboração: A na Lúcia R odrigues
Tiago F. Pim entel

Observamos que, por exemplo, os residentes de cor preta estão em minoria nos grupos
formados pelas elites (dirigente, econômica ou intelectual) e em maioria nos grupos compostos
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pelas classes populares (operários e sub-proletários). No Mapa 1, verifica-se que os mais altos
percentuais de negros (entre 4,25% e 10,23%) residem em áreas periféricas no município sede
ou em relação a este.

Tabela 45: Sexo e Cor por AED - RMM - 1991

Sexo e Cor por AED na Região Metropolitana de Maringá - 1991
Sexo
AED'S
Homens Mulheres Branca
Preta
Iguaraçú
1252
1236
1971
18
Ângulo
1644
1559
1697
88
Mandaguaçú
7509
7188
10911
605
Mandaguari
13922
14164
19796
958
Marialva
11279
11346
15064
1169
Vila Morangueira
8132
8700
12755
456
Jardim Alvorada
12429
12915
15327
828
UEM - HU
6257
7217
11316
72
Zona 08 Vila Santo
Antonio
9247
9663
13808
264
Zona 05
8080
8711
13482
245
Zonas 01 02 03 04
13194
14983
22348
515
Jardim São Jorge e
Mandacaru
6625
7110
10760
233
Conjunto Thais Alvorada II
9076
9246
12233
407
Requião
3884
4138
5672
73
Zona Sul (Parte
Rural)
9778
10370
12876
418
Aeroporto Antigo
10291
10755
16230
475
Cidade Nova
Copacabana 2
7972
8376
12827
696
Horto Florestal
5973
6001
8731
469
Olímpico-Zona
Norte (Parte Rural)
5707
5460
9060
334
Paiçandu
11143
11054
14002
584
Sarandi Centro Sul
7172
7236
8884
682
Sarandi Centro Norte
7959
8082
11194
Sarandi
Independência
4635
4443
6801
Sarandi Linha do
trem
4204
4250
4332
Total
187366
194203
272077
Fonte: Censo Demográfico do IBGE - 1991
Elaboração: Ana Lúcia Rodrigues e Tiago F. Pimentel

Cor ou raça
Amarela
Parda
6
486
2
1416
112
3069
316
7017
963
5396
308
3302
974
8199
1053
1019

Indígena
7
0
0
0
0
10
16
0

Ignorado
0
0
0
0
32
0
0
14

1319
1122
2222

3519
1942
3047

0
0
26

0
0
18

225

2517

0

0

288
63

5395
2214

0
0

0
0

717
550

6120
3766

13
24

4
0

401
320

2409
2454

8
0

7
0

120
31
168

1636
7580
4674

17
0
0

0
0
0

246

119

4482

0

0

40

43

2186

0

8

864
10739

43
11486

3210
87058

0
121

5
88

Acima (Tabela 45) observamos que, em Maringá, por exemplo, o maior
número (absoluto) de negros reside em áreas mais periféricas do município e os
maiores dados se apresentam, na região, em Marialva e Sarandi (neste, na área mais
pauperizada).
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4.2. Tipologia sócio-ocupacional e a organização socioespacial da RMM
A diferença das possibilidades de acesso a bens e serviços dá origem a uma ocupação
urbana também balizada pelas mesmas distinções. De tal modo, esta segmentação social se
reflete na hierarquização do espaço ocupado na cidade, onde a segregação pode ser evidenciada,
pois, conforme Mendonça (2002, p. 83), “o espaço hierarquizado é, portanto, o espaço da
segregação, entendida como materialização da hierarquia social (...) e produto das lutas dos
grupos sociais pela apropriação dos recursos urbanos”. Os diferentes grupos se espalham pelo
ambiente metropolitano vivendo segundo suas oportunidades que, como vimos mostrando, são
díspares e configuram as desigualdades espaciais que, criteriosamente representadas, apontam o
grau de segregação social ali existente.
As categorias sócio-ocupacionais tornaram possível a abordagem das desigualdades
sociais em agrupamentos identificados com perfis homogêneos. A locação destas categorias nos
espaços que lhes são correspondentes da região metropolitana possibilitará a verificação do
processo de segregação presente no espaço da região. A técnica utilizada para a realização desse
objetivo foi a análise fatorial por correspondência binária e de classificação hierárquica
ascendente com a distribuição das 25 categorias sócio-ocupacionais acima apresentadas pelas 27
AEDs – Áreas de Expansão Demográfica150 que compõem a Região Metropolitana de Maringá
(IBGE, 2000).
Cabe destacar aqui que as áreas utilizadas, as AEDs (Áreas de ponderação, IBGE), são
resultantes da agregação de setores censitários com alto grau de homogeneidade e se constituem
em áreas suficientemente consistentes do ponto de vista metodológico, o que é garantido pela
adoção dos seguintes critérios: 1o) político-administrativo - a AED não ultrapassa os limites
político-administrativos definidos pelos municípios (bairros, distritos, sub-distritos, etc.
obedecendo toda necessidade de contigüidade física; 2o) limite do tamanho – nenhuma área tem
menos de quatrocentos domicílios na amostra; e 3o) análise técnica (“multi-variada”) – que usa
todas as informações sócio-habitacionais de que dispõe para agregar os setores censitários que
são os mais homogêneos entre si.

150

Para o Censo Demográfico de 2000, o IBGE desenvolveu uma metodologia nova, com a finalidade de publicar
os dados coletados não mais por setor, mas por áreas formadas pela reunião de setores. Em primeiro lugar, solicitou
a todos os municípios que fizessem propostas de agregação dos setores censitários, o que não foi atendido pela
maioria. Isso levou o Instituto a se encarregar de fazer a agregação de setores com base em dados da amostra. Ou
seja, foram agregados setores contínuos e homogêneos com a vantagem de tal agregação dar-se a partir de dados
absolutamente confiáveis, o que garante a estas áreas um caráter bastante consistente tanto estatística quanto
sociologicamente (Fonte: Observatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal. IPPUR/UFRJ – FASE, 2003.
Equipe METRODATA. Reiteramos a especial colaboração do estatístico Peterson Leal).
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Essas áreas homogêneas cumprem dois grandes objetivos estruturantes: 1o) garantir
consistência estatística para as inferências realizadas a partir de dados censitários, especialmente
porque se tratam, no nosso caso, de uma amostra; 2o) garantir que a agregação de setores realize
o objetivo de proporcionar um recorte do território que seja útil às pesquisas intra-urbanas, isso
se dará se cada AED for composta por setores com homogeneidade suficiente no que diz
respeito à sua configuração social e econômica. O IBGE (2002, p. 13) define tais áreas como:
... Uma unidade geográfica, formada por um agrupamento mutuamente
exclusivo de setores censitários, para a aplicação dos procedimentos de
calibração das estimativas com as informações conhecidas para a população
como um todo. (...) Para o Censo 2000, foram usados métodos e sistemas
automáticos de formação de áreas de ponderação que conjugam critérios tais
como tamanho (para permitir estimativas com qualidade estatística em áreas
pequenas), contigüidade (no sentido de serem constituídas por conjuntos de
setores limítrofes com sentido geográfico) e homogeneidade em relação a um
conjunto de características populacionais e de infra-estrutura conhecidas. As
áreas de ponderação foram criadas considerando os seguintes critérios: 1) o
maior nível geográfico utilizado é o município; isto significa que uma área de
ponderação é composta por setores censitários dentro de um único município,
podendo ser o próprio município; 2) o menor tamanho de uma área de
ponderação não municipal é de 400 domicílios particulares ocupados na
amostra; 3) em alguns municípios as áreas de ponderação foram definidas
considerando suas divisões administrativas, sempre respeitando o critério de
tamanho mínimo; alguns municípios tiveram apenas 2 áreas definidas: uma
considerando todos os setores do distrito-sede e outra considerando todos os
setores dos demais distritos; em outros municípios, cujos distritos possuem
tamanho que ferem o critério de tamanho mínimo, também foram definidas
duas áreas: uma constituída por todos os seus setores urbanos e outra por todos
os seus setores rurais, mesmo que isso significasse setores não contíguos; 4)
para um conjunto de municípios grandes em termos de população, foi feita uma
consulta aos órgãos de planejamento municipal para que as áreas de ponderação
fossem definidas em conjunto. Nesses municípios também foram considerados
os critérios de tamanho mínimo e de contigüidade do conjunto de setores para a
definição das áreas de ponderação;...

As AEDs foram compostas no âmbito do Censo 2000 para fins de estimação das
informações coletadas pelo questionário da amostra do Censo Demográfico. Para a RMM, foram
definidas 27 AEDs: 16 em Maringá, 04 em Sarandi, 01 em Paiçandu, 01 em Mandaguari e 01 em
Marialva. Incluem-se os municípios de Ângulo, Iguaraçu, Mandaguaçu e Floresta que compõem,
pelas suas dimensões demográficas, apenas 01 AED cada (Figura 27 e Figura 28). Ou melhor,
nos pequenos municípios apresentamos apenas 01 AED, todavia, eles possuem 02, sendo uma, a
urbana e, a outra, a rural.
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Figura 27: AED - IBGE & Setores Censitários Urbanos - RMM - 2000

Figura 28: AED-IBGE & Setores Censitários Urbanos - RMM - 2000 (Detalhe)

A espacialização das 25 categorias sócio-ocupacionais na região metropolitana, pelas
AED’s correspondentes, após as necessárias análises fatoriais, deu-se a partir de processo de
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georeferenciamento151 dos dados reunidos pela organização das CAT’s (categorias sócioocupacionais). Essa espacialização desvenda como se reúnem, se avizinham e se afastam essas
categorias no território regional maringaense.
Isso

resultou

numa

tipologia

socioespacial

(anexo

3),

como

se

verifica,

pormenorizadamente, conforme a metodologia do projeto PRONEX/CNPq “Metrópoles,
Desigualdades Socioespaciais e Governança Urbana”, coordenado pelo Instituto de Pesquisa e
Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) da Universidade Federal do Rio de
Janeiro152. A tipologia socioespacial será produto representativo do desenho social do espaço de
Maringá e região. Um desenho que se apresenta, como veremos, claramente segregador.
Segundo Ribeiro (2002, p. 15-16), a construção de uma tipologia socioespacial pressupõe
três aspectos fundamentais a serem observados:
a) escolha da unidade social de análise; b) escolha das variáveis pelas quais a
distribuição das pessoas no espaço será descrita; e c) escolha da unidade
espacial de análise a partir da qual esta descrição será efetuada. A definição
destes três aspectos é fundamental para a validação das hipóteses.(...) A
utilização deste procedimento permite operar de forma menos metafórica com a
noção de espaço social nas análises da segregação espacial. Com efeito,
segregação passa a ser pensada como tradução territorial da estrutura social.

151

Modelo analítico com utilização do software MAPINFO, sobre base cartográfica construída pelo IPARDES.
Esse método, por sua vez, teve sua gênese com Chenu e Tabard (1990) e Preteceille (1994; 1993; 1988;1995)
para estudos de Paris e outros espaços franceses, posteriormente organizado por Luiz César Q. Ribeiro com a
colaboração de Edmond Preteceille do CSU- Centre National de la Recherche Scientifique, e Luciana Corrêa do
Lago, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ, para o Rio de Janeiro e atualmente
utilizado por várias metrópoles brasileiras no projeto da já citada Rede de Pesquisadores, com financiamento do
PRONEX/CNPq.
152
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Mapa 2:Malha digitalizada por setores censitários sobre a RMM - 2000

A finalização da análise fatorial da morfologia socioespacial apresentada pela Região
Metropolitana de Maringá, que deriva da relação dos dados de ocupação (agregados nas
categorias sócio-ocupacionais), com a base territorial (as AED’s, resultantes da agregação de
setores censitários homogêneos - Mapa 2), identificou um total de sete tipos de espaço
determinados, cada qual, por uma composição específica de categorias sócio-ocupacionais:
superior, médio superior, médio, operário, popular, agrícola e agrícola operário. Na Tabela 46,
Tabela 47, Tabela 48 e Tabela 49 estão apresentadas a distribuição destas categorias sócioocupacionais pelos tipos de espaço e suas respectivas densidades para o ano de 1991.
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Tabela 46

RMM - Distribuição das cat. sócio-ocupacionais pelos tipos de áreas (números absolutos) - 1991
Agrícola
Médio
Absoluto
Agrícola
Superior Operário
Médio
Operário
Superior
Agrícolas
7029
4291
1091
2666
617
922
Empresários
102
69
858
51
178
25
Dirigentes públicos
5
10
0
0
5
29
Dirigentes privados
0
0
76
0
30
0
Liberais
10
13
88
0
11
0
Elite dirigente
117
92
1022
51
225
54
Sup. autônomos
310
283
2892
113
1147
661
Sup empregados
743
924
3406
1312
4100
1670
Elite intelectual
1053
1207
6298
1425
5247
2331
Pqnos. empregadores
624
391
3191
487
1609
751
Conta própria
10
64
240
15
96
27
Pequena burguesia
634
455
3431
502
1705
778
Escritório
403
518
2100
536
1612
724
Supervisão
182
205
890
148
991
266
Técnicos, artistas
433
356
1021
418
951
451
Saúde, educação
69
62
95
226
306
133
Segurança, justiça
817
841
2089
1510
2963
1078
Camadas médias
1904
1982
6195
2838
6823
2653
Comércio
996
1429
1822
2839
3470
1218
Especializados
581
779
910
1962
1760
728
Não especializados
263
757
323
886
617
202
Proletariado terciário
1839
2965
3055
5688
5846
2148
Indústria moderna
1016
1935
909
3495
1641
844
Serv. auxiliares
677
534
603
1559
1970
568
Ind. tradicional
904
921
724
4128
1979
1167
Construção civil
240
220
469
408
670
257
Artesãos
404
283
572
449
632
312
Proletar. secundário
3242
3893
3277
10039
6893
3148
Domésticos
1394
1221
1372
3280
2434
1102
Biscateiros
294
348
400
793
935
187
Ambulantes
61
32
8
242
104
14
Sub-proletariado
1750
1601
1780
4314
3472
1304
Total
17568
16486
26149
27523
30827
13338

Popular

Total

390
45
0
28
0
74
538
3177
3715
783
71
853
1079
467
702
239
2795
5282
3845
2384
767
6996
2206
1115
3534
516
608
7978
2494
1182
69
3744
29031

17006
1329
50
134
121
1634
5945
15332
21277
7836
523
8359
6972
3149
4332
1130
12092
27676
15618
9105
3814
28536
12045
7027
13357
2780
3261
38470
13296
4139
530
17965
160922

Fonte IBGE, Censo Demográfico, 1991
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Tabela 47

RMM - Distribuição das categorias sócio-ocupacionais pelos tipos de áreas (%) - 1991
Agrícola
Médio
Percentual linha
Agrícola
Superior Operário
Operário
Superior
Agrícolas
41,33
25,23
6,42
15,67
3,63
Empresários
7,70
5,20
64,57
3,81
13,41
Dirigentes públicos
10,85
20,74
0,00
0,00
10,59
Dirigentes privados
0,00
0,00
56,37
0,00
22,54
Liberais
7,89
10,42
72,72
0,00
8,96
Elite dirigente
7,18
5,64
62,52
3,10
13,74
Sup. autônomos
5,21
4,77
48,65
1,91
19,30
Sup empregados
4,85
6,02
22,22
8,56
26,74
Elite intelectual
4,95
5,67
29,60
6,70
24,66
Pqnos. empregadores
7,96
5,00
40,72
6,22
20,53
Conta própria
2,01
12,18
45,94
2,89
18,38
Pequena burguesia
7,59
5,45
41,05
6,01
20,39
Escritório
5,78
7,44
30,12
7,68
23,12
Supervisão
5,77
6,50
28,27
4,71
31,46
Técnicos, artistas
9,99
8,21
23,57
9,65
21,95
Saúde, educação
6,08
5,51
8,39
20,03
27,09
Segurança, justiça
6,76
6,95
17,27
12,49
24,50
Camadas médias
6,88
7,16
22,38
10,26
24,65
Comércio
6,37
9,15
11,67
18,18
22,22
Especializados
6,38
8,56
9,99
21,55
19,33
Não especializados
6,88
19,84
8,47
23,24
16,17
Proletariado terciário
6,44
10,39
10,71
19,93
20,49
Indústria moderna
8,44
16,06
7,55
29,01
13,63
Serv. auxiliares
9,63
7,61
8,58
22,19
28,04
Ind. tradicional
6,77
6,90
5,42
30,91
14,82
Construção civil
8,63
7,91
16,87
14,67
24,11
Artesãos
12,40
8,67
17,56
13,77
19,39
Proletar. secundário
8,43
10,12
8,52
26,10
17,92
Domésticos
10,48
9,18
10,32
24,67
18,30
Biscateiros
7,11
8,40
9,67
19,16
22,59
Ambulantes
11,59
6,09
1,50
45,61
19,56
Sub-proletariado
9,74
8,91
9,91
24,02
19,33
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1991 - dados trabalhados

Médio

Popular

Total

5,42
1,90
57,82
0,00
0,00
3,32
11,13
10,89
10,96
9,59
5,10
9,31
10,39
8,46
10,42
11,79
8,91
9,59
7,80
8,00
5,28
7,53
7,00
8,08
8,73
9,26
9,58
8,18
8,29
4,53
2,69
7,26

2,29
3,41
0,00
21,08
0,00
4,50
9,04
20,72
17,46
9,99
13,50
10,21
15,48
14,84
16,20
21,10
23,12
19,09
24,62
26,19
20,12
24,52
18,31
15,87
26,46
18,55
18,64
20,74
18,75
28,55
12,96
20,84

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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Tabela 48

RMM - Composição dos tipos de áreas (%) - 1991
Agrícola
Percentual Coluna
Agrícola
Superior
Operário
Agrícolas
40,01%
26,03%
4,17%
Empresários
0,58%
0,42%
3,28%
Dirigentes públicos
0,03%
0,06%
0,00%
Dirigentes privados
0,00%
0,00%
0,29%
Liberais
0,05%
0,08%
0,34%
Elite dirigente
0,67%
0,56%
3,91%
Sup. autônomos
1,76%
1,72%
11,06%
Sup empregados
4,23%
5,60%
13,03%
Elite intelectual
5,99%
7,32%
24,09%
Pqnos. empregadores
3,55%
2,37%
12,20%
Conta própria
0,06%
0,39%
0,92%
Pequena burguesia
3,61%
2,76%
13,12%
Escritório
2,29%
3,14%
8,03%
Supervisão
1,03%
1,24%
3,40%
Técnicos, artistas
2,46%
2,16%
3,90%
Saúde, educação
0,39%
0,38%
0,36%
Segurança, justiça
4,65%
5,10%
7,99%
Camadas médias
10,84%
12,02%
23,69%
Comércio
5,67%
8,67%
6,97%
Especializados
3,31%
4,73%
3,48%
Não especializados
1,49%
4,59%
1,24%
Proletariado terciário
10,47%
17,98%
11,68%
Indústria moderna
5,79%
11,74%
3,48%
Serv. auxiliares
3,85%
3,24%
2,31%
Ind. tradicional
5,15%
5,59%
2,77%
Construção civil
1,37%
1,33%
1,79%
Artesãos
2,30%
1,71%
2,19%
Proletariado secundário
18,45%
23,61%
12,53%
Domésticos
7,93%
7,41%
5,25%
Biscateiros
1,67%
2,11%
1,53%
Ambulantes
0,35%
0,20%
0,03%
Sub-proletariado
9,96%
9,71%
6,81%
Total
100,00%
100,00%
100,00%
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1991 - dados trabalhados

Operário
9,68%
0,18%
0,00%
0,00%
0,00%
0,18%
0,41%
4,77%
5,18%
1,77%
0,05%
1,82%
1,95%
0,54%
1,52%
0,82%
5,49%
10,31%
10,32%
7,13%
3,22%
20,67%
12,70%
5,66%
15,00%
1,48%
1,63%
36,48%
11,92%
2,88%
0,88%
15,68%
100,00%

Médio
Superior
2,00%
0,58%
0,02%
0,10%
0,04%
0,73%
3,72%
13,30%
17,02%
5,22%
0,31%
5,53%
5,23%
3,21%
3,09%
0,99%
9,61%
22,13%
11,26%
5,71%
2,00%
18,96%
5,32%
6,39%
6,42%
2,17%
2,05%
22,36%
7,89%
3,03%
0,34%
11,26%
100,00%

Médio

Popular

Total

6,92%
0,19%
0,22%
0,00%
0,00%
0,41%
4,96%
12,52%
17,48%
5,63%
0,20%
5,83%
5,43%
2,00%
3,38%
1,00%
8,08%
19,89%
9,13%
5,46%
1,51%
16,10%
6,33%
4,26%
8,75%
1,93%
2,34%
23,60%
8,26%
1,40%
0,11%
9,77%
100,00%

1,34%
0,16%
0,00%
0,10%
0,00%
0,25%
1,85%
10,94%
12,80%
2,70%
0,24%
2,94%
3,72%
1,61%
2,42%
0,82%
9,63%
18,19%
13,24%
8,21%
2,64%
24,10%
7,60%
3,84%
12,17%
1,78%
2,09%
27,48%
8,59%
4,07%
0,24%
12,90%
100,00%

10,57%
0,83%
0,03%
0,08%
0,08%
1,02%
3,69%
9,53%
13,22%
4,87%
0,32%
5,19%
4,33%
1,96%
2,69%
0,70%
7,51%
17,20%
9,71%
5,66%
2,37%
17,73%
7,49%
4,37%
8,30%
1,73%
2,03%
23,91%
8,26%
2,57%
0,33%
11,16%
100,00%
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Tabela 49

RMM - Composição dos tipos de áreas (densidade) - 1991
Agrícola
Superior Operário
Densidade
Agrícola
Operário
Agrícolas
3,79
2,46
0,39
0,92
Empresários
0,71
0,51
3,97
0,22
Dirigentes públicos
0,99
2,02
Dirigentes privados
3,47
Liberais
0,72
1,02
4,48
Elite dirigente
0,66
0,55
3,85
0,18
Sup. autônomos
0,48
0,47
2,99
0,11
Sup empregados
0,44
0,59
1,37
0,50
Elite intelectual
0,45
0,55
1,82
0,39
Pqnos. empregadores
0,73
0,49
2,51
0,36
Conta própria
0,18
1,19
2,83
0,17
Pequena burguesia
0,70
0,53
2,53
0,35
Escritório
0,53
0,73
1,85
0,45
Supervisão
0,53
0,63
1,74
0,28
Técnicos, artistas
0,92
0,80
1,45
0,56
Saúde, educação
0,56
0,54
0,52
1,17
Segurança, justiça
0,62
0,68
1,06
0,73
Camadas médias
0,63
0,70
1,38
0,60
Comércio
0,58
0,89
0,72
1,06
Especializados
0,58
0,84
0,62
1,26
Não especializados
0,63
1,94
0,52
1,36
Proletariado terciário
0,59
1,01
0,66
Indústria moderna
0,77
1,57
0,46
Serv. auxiliares
0,88
0,74
0,53
Ind. tradicional
0,62
0,67
0,33
Construção civil
0,79
0,77
1,04
Artesãos
1,14
0,85
1,08
Proletariado
secundário
0,77
0,99
0,52
Domésticos
0,96
0,90
0,64
Biscateiros
0,65
0,82
0,60
Ambulantes
1,06
0,59
0,09
Sub-proletariado
0,89
0,87
0,61
Total
1,00
1,00
1,00
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 1991 - dados trabalhados

Médio
Superior
0,19
0,70
0,55
1,18
0,47
0,72
1,01
1,40
1,29
1,07
0,96
1,06
1,21
1,64
1,15
1,41
1,28
1,29
1,16
1,01
0,84

Médio

Popular

Total

0,65
0,23
6,98
0,40
1,34
1,31
1,32
1,16
0,62
1,12
1,25
1,02
1,26
1,42
1,08
1,16
0,94
0,97
0,64

0,13
0,19
1,17
0,25
0,50
1,15
0,97
0,55
0,75
0,57
0,86
0,82
0,90
1,17
1,28
1,06
1,36
1,45
1,11

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,17
1,70
1,30
1,81
0,86
0,81

1,07
0,71
1,46
0,77
1,26
1,01

0,91
0,85
0,98
1,05
1,12
1,16

1,36
1,01
0,88
1,47
1,03
1,03

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,53
1,44
1,12
2,67
1,40
1,00

0,94
0,96
1,18
1,02
1,01
1,00

0,99
1,00
0,55
0,32
0,88
1,00

1,15
1,04
1,58
0,72
1,16
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Para identificar as regiões (municípios e agregação de bairros, que serviram de referência
para a composição da área mais ampla, a AED) onde os sete tipos de espaços descritos a seguir
estão localizados (ver Quadro 5).
Na Região Metropolitana de Maringá, em 1991, a metade do espaço superior se
constitui de moradores com ocupações relacionadas às categorias153 da elite intelectual (24,1%,
com preponderância para os profissionais de nível superior empregados) e das camadas médias
(23,7%, especialmente os empregados de escritório). Com percentuais de participação bastante

153

Ver Anexo 2, constando a relação de todas as ocupações que compõem cada categoria ocupacional.
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próximos, 13,1%, 12,5% e 11,7%, encontram-se, nesta área, respectivamente, os integrantes da
pequena burguesia (principalmente os pequenos empregadores, com 12,2%), o proletariado
secundário e o proletariado terciário (com destaque para os empregados do comércio, com 7,0%)
(Tabela 48).
A elite dirigente, apesar de significar apenas 3,9% (quase totalmente de empresários, com
3,3%) neste espaço, representa um percentual 3,8 vezes superior ao peso da categoria na
estrutura social da região metropolitana. Nenhuma outra categoria está tão concentrada numa
área específica como ela, pois aí residem 62,5% dos ocupados que a compõem (73% de
profissionais liberais, 64,6% de empresários e 52,37% de dirigentes privados 154).
O grupo da pequena burguesia está presente com 41,0% dos seus componentes. Há ainda,
nesta área, um percentual de 22,4% dos ocupados das camadas médias. Por outro lado, registrase baixa presença de componentes dos grupos do sub-proletariado com apenas 9,9% da
categoria, ocupando 6,8% deste cluster e os 6,4% dos ocupados nas atividades agrícolas que
compõem 4,1% deste espaço (Tabela 47).
No espaço médio superior, há uma predominância das camadas médias e do
proletariado secundário, que constituem quase a metade deste espaço com quase idênticos
percentuais de presença, 22,1% e 22,3%, respectivamente. E, da mesma forma, 17,0% da elite
intelectual e 19,0% de trabalhadores do terciário. A porção menor que resta é dividida pela
população do sub-proletariado (11,3%), pequena burguesia (5,5%), agrícola (2,0%) e da elite
dirigente (0,7%) (Tabela 48).
Há uma heterogeneidade de moradores constituída pelos percentuais de 25% da categoria
da elite intelectual, 25% do total das camadas médias, 19,3% do total do sub-proletariado, 13,7%
da elite dirigente e 20,4% da pequena burguesia, índices que, poderíamos dizer, dota este espaço
de um relativo grau de combinação social (Tabela 47).
No espaço médio, há uma hierarquização sócio-ocupacional constituída pela participação
do proletariado secundário (23,6%), das camadas médias (19,9%), da elite intelectual (17,5%) e,
ainda, do proletariado terciário (16,1%). As menores presenças do sub-proletariado (9,8%), por
um lado, e da elite dirigente (0,4%), por outro, garante a ocupação média que caracteriza esta
área (Tabela 48).

154

Curiosamente, “dirigentes do setor público” não constam como residentes nesta área.
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Com baixíssima densidade, de 0,4, verifica-se a presença inexpressiva de 3,3% das
categorias da elite dirigente, apesar da presença majoritária dos dirigentes públicos
(representando 57,8% do grupo) que traduz um percentual 7 vezes superior ao peso da categoria
na composição sócio-ocupacional da região, 5,4% dos ocupados com as atividades agrícolas
compõem ainda esta área (Tabela 47 e Tabela 49).
O espaço operário se caracteriza pela concentração majoritária do segmento secundário
que compõe 36,5% do seu território, assim como 20,6% deste é habitado por categorias
terciárias, o que totaliza mais da metade deste espaço. Em oposição, apenas 0,1% dele é ocupado
pelos grupos dirigentes, cuja presença é especificamente de empresários (3,1% dos ocupados da
categoria). Considerando que os espaços operários são compostos pela totalidade dos municípios
de Sarandi e Paiçandu (Error! Reference source not found.), os empresários aí residentes são
aqueles que optam por morar próximo às suas empresas. É o tipo socioespacial que apresentou a
menor participação (traduzida na densidade de 0,18) das ocupações dirigentes, (sem ocorrência
de moradores dirigentes públicos, dirigentes privados e profissionais liberais) (Tabela 48 e
Tabela 49).
A metade da população ocupada do espaço operário é constituída por 26,1% de
trabalhadores do secundário e por 24,0% de categorias do sub-proletariado, à qual ainda se junta
19,9% do proletariado terciário. Com menor participação, aparecem as ocupações relativas às
categorias da pequena burguesia (6,0%) e da elite intelectual (6,7%) (Tabela 47).
Os espaços populares na Região Metropolitana de Maringá são compostos por uma
participação de 27,5% do proletariado secundário, 24,1% do terciário e 18,1% das camadas
médias. Esses índices marcam a distinção deste espaço com o operário, pois aqui há um
equilíbrio maior na participação dos segmentos operários, comércio e serviços e médios, com
uma densidade 1,4 vezes maior de participação do proletariado terciário. São baixos os
percentuais dos grupos da pequena burguesia (2,9%), agrícolas (1,3%) e dirigentes (0,2%) na
composição deste tipo de espaço (Tabela 48 e Tabela 49).
Dos ocupados com as atividades dos serviços e do comércio, 24,5% moram nesta área,
bem como 20,7% da categoria do proletariado secundário e, ainda, representantes da elite
intelectual com 17,5% da categoria (deste índice, os empregados de nível superior são 20,7%),
da elite dirigente com 4,5% (porém, destes, 21,0% é de dirigentes privados) e da pequena
burguesia com 10,2% (Tabela 47).
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Os espaços agrícolas são compostos pelo tipo sócio-ocupacional agrícola numa
proporção percentual 3,8 vezes maior que o peso da categoria nas demais áreas da região. Ou
seja, as agrícolas são áreas em que preponderam moradores ocupados nestas atividades. Por
exemplo, o município de Marialva apresenta-se como espaço totalmente agrícola, isso pode ser
explicado pelo predomínio das atividades agrícolas na sua estrutura econômica, com o cultivo de
uva realizado em um grande número de pequenas propriedades e com uma demanda muito
grande de mão-de-obra. Todas as demais categorias sócio-ocupacionais contribuem quase que
em patamares idênticos na composição deste espaço, apresentando densidades menores que 1,0
(Tabela 49).
Na região metropolitana de que tratamos, vários são os municípios cuja população é
restrita (menor que 30.000 habitantes) e se constitui, por isso, numa AED única. Desta forma,
será identificada pela Categoria Sócio-Ocupacional que predominar no conjunto dos setores que
foram agregados na área única. Constituíram espaços do tipo agrícola, os municípios de Ângulo,
Iguaraçu, Mandaguaçu e Marialva (Quadro 5).
Estes espaços, além do preponderante percentual de 40,0% de ocupados com as
atividades agrícolas, constituem-se, também, de 18,4% de ocupados do secundário, 10,8%,
10,5% e 10,0%, respectivamente, com ocupações médias, terciárias e do sub-proletariado
(Tabela 48).
Estão ainda no cluster agrícola (com percentuais equivalentes), do total do subproletariado, 9,7%, do secundário, 8,4%, da pequena burguesia, 7,6%, da elite dirigente, 7,18%,
com destaque para os dirigentes públicos, 10,8%. Compõem ainda o cluster agrícola, as
representantes das camadas médias, 6,88%, do proletariado terciário, 6,44%, e da elite
intelectual, com 4,95% de presença (Tabela 47).
Por fim, o espaço agrícola operário que se diferencia do tipo agrícola e do tipo operário
por uma composição em que predomina, ao mesmo tempo, moradores com atividades agrícolas
(25,2%), terciárias (10,4%) e secundárias (10,1%), do total do proletariado secundário, 16,0%
são trabalhadores da indústria moderna. Também estão representados os ocupados com as
atividades do sub-proletariado (8,91%), das camadas médias (7,16%) e com percentuais bastante
equivalentes, 5,67%, 5,64%, e 5,45% as ocupações da elite intelectual, da elite dirigente e da
pequena burguesia, respectivamente (Tabela 47).
Do total dos residentes, 26,0% têm ocupações agrícolas, 23,6%, secundárias
(principalmente nas indústrias) e 18%, nos serviços e comércio. Os demais moradores são
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ocupados das camadas médias (12%), do sub-proletariado (9,7%), da elite intelectual (7,3%).
São baixos os percentuais de moradores da pequena burguesia (2,76%) e da elite dirigente
(0,6%) (Tabela 48).

Quadro 5

Relação das AED's da RM de Maringá - 1991
Tipologia sócioespacial
MAPA
AED
1
Iguaraçú
Agrícola
2
Ângulo
Agrícola
3
Mandaguaçú
Agrícola
4
Mandaguari
Agrícola Operário
5
Marialva
Agrícola
6
Vila Morangueira
Médio Superior
7
Jardim Alvorada
Popular
8
UEM - HU
Superior
9
Zona 08 Vila Santo Antonio
Médio Superior
10
Zona 05
Superior
11
Zonas 01 02 03 04
Superior
12
13
14
15
16

Jardim São Jorge e Mandacaru
Conjunto Thais - Alvorada II
Requião
Zona Sul (Parte Rural)
Aeroporto Antigo

Médio Superior
Popular
Popular
Médio
Médio Superior

17

Cidade Nova Copacabana 2

Popular

18

Horto Florestal
Olímpico-Zona Norte (Parte
Rural)
Paiçandu
Sarandi Centro Sul
Sarandi Centro Norte
Sarandi Independência
Sarandi Linha do trem
Floresta

Médio

19
20
21
22
23
24
25

Agrícola Operário
Operário
Operário
Operário
Operário
Operário
Agrícola

Fonte: IBGE, 1991- Metodologia das Categorias Sócio-Ocupacionais
Elaboração: Ana Lúcia Rodrigues
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4.3 – A segregação socioespacial em Maringá e Região Metropolitana
Como se pôde observar na descrição anterior das áreas que compõem a RMM, as
camadas dirigentes foram identificadas como as que estão mais concentradas no espaço do tipo
superior, com uma representação que concentra 62,5% de moradores da elite dirigente nas áreas
superiores, todas localizadas no centro de Maringá (zona 01), nos bairros adjacentes, zonas 02,
03, 04 e 05, e nas áreas do entorno e a norte da UEM. Em sentido contrário, em todas as demais
áreas da RMM, as categorias dirigentes estão com baixíssima presença, ou totalmente ausentes
(Tabela 47). No mapa social mais adiante, observamos que são apenas três as AED’s onde
predominantemente moram as camadas dirigentes155.
Apesar de outras categorias conviverem com as elites nas áreas superiores, isso não
significa que há uma heterogeneidade sociespacial, pois é preciso resgatar que o grupo dirigente,
representando apenas 1,02% do total da população ocupada na RM, elitiza 12,5% das AED’s.
Ou seja, outras categorias profissionais residem também neste espaço superior, mas é onde a
elite dirigente se concentra quase que totalmente, numa densidade quase 4 vezes superior a que
apresenta para os outros espaços, juntamente com a pequena burguesia, cuja densidade de
ocupação também é alta (2,5). Compõe ainda este tipo de espaço com índices expressivos de
participação, os residentes ocupados da elite intelectual (24,0%) e das camadas médias 23,7%
(Tabela 48 e Tabela 49).
Do total das atividades do sub-proletariado (que compõe 6,8% deste espaço) 10,3% de
trabalhadores domésticos são residentes nesta área. Essa presença não configura proximidade
social, mas a repetição do modelo (do operariado da indústria das primeiras décadas do século
XX) que busca manter empregados morando próximos aos patrões e, não raro, no mesmo
domicílio156 (Tabela 47).
Esta região de ocupação residencial por classes abastadas continha, em 1991, toda a área
que foi definida no projeto inicial (Figura 5), como “zona residencial principal”, cuja ocupação
prevista (1945) era exatamente esta que ainda se mantém, com a diferença de que à primeira
(zona central e zona 2), foram anexados os espaços contíguos da zona 3 (que fora prevista em
1945 como “zona residencial operária”), das zonas 4 e 5 (inicialmente projetadas como “zona

155

Estas áreas resultaram da agregação de setores censitários homogêneos, as zonas 01 a 04 resultaram da reunião
de 18 setores, a zona 05, de 17 setores, a área da UEM – HU, 18 setores.
156
Não é objeto desta pesquisa, porém um levantamento da atualidade deste tipo de relação, nesta área específica,
enriqueceria qualquer estudo sobre o atual perfil das relações de trabalho em Maringá.
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residencial popular”) e da zona 7, que apresentou intenso crescimento com a implantação do
campus da UEM, no final da década de 1960 e início da seguinte (no projeto inicial, zona rural).
Estas perfazem o grupo de áreas superiores que acabamos de descrever em detalhes.
A tipologia socioespacial da RMM evidenciou aquilo que in loco é possível observar.
Maringá preserva as áreas nobres, “superiores” (centrais) e, com isso, sustenta a imagem que a
identifica como “cidade ecológica”, “cidade verde”, “cidade sem favelas”, “Dallas brasileira”,
sem apresentar nenhum tipo de contigüidade que seja nitidamente contrastante, pois a
configuração socioespacial observada no mapa mostra que os espaços médios compõem uma
faixa do território maringaense que se estende ao sul, a leste e a oeste até os limites do
município, congregando moradores dos vários segmentos intermediários, dividindo as classes
abastadas circunscritas às áreas superiores e as classes de baixa renda localizadas fora do
perímetro maringaense e no seu extremo limite norte.
Abaixo (Mapa 3) observamos que os percentuais mais elevados, entre 21% a 25% dos
ocupados, auferem rendas que alcançam, no máximo, um salário mínimo. Estão localizados no
município de Iguaraçu (gravado em vermelho). Ao lado, encontramos o município de Ângulo,
onde estes índices estão na faixa entre 16% e 21% dos ocupados (em tom laranja). Paiçandu
apresenta um percentual entre 11% e 16% de ocupados com rendas na faixa de 0,5 a 1 salário
mínimo e, em Sarandi, a incidência se repete.
Mapa 3: % dos ocupados com renda entre 0,5 e 01 salário mínimo por AED – RMM – 1991
R egião M etropolitana de M aringá - Renda de 0,5 a 1 SM (porcentagem ) - 1991

Região M etropolitana de M aringá
R enda de 0,5 a 1 SM (porcentagem )
21
16
11
6
1

to
to
to
to
to

25 (1)
21 (1)
16 (5)
11 (5)
6 (12)

F on te: IP A R D E S / IB G E
E labo ração : A n a L ú cia R o drig ues
Tiag o F . P im en tel
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O tipo médio se caracteriza pela maior presença de moradores com atividades
secundárias (23,6%) e médias (19,9%). O operariado tem presença mais significativa que as
demais categorias profissionais neste espaço, possivelmente, porque aí está localizado o Distrito
Industrial II, o maior parque industrial do município de Maringá (Tabela 48).
Os espaços médios superiores ocupados pelas camadas médias (22,1%) e secundárias
(22,3%), prioritariamente, estão localizados nas imediações da Zona Industrial I (Vila
Morangueira, Zona 8 e Vila Santo Antonio, Aeroporto Antigo), que já era prevista no projeto
inicial da cidade (Figura 5).
Ao norte do município, a mancha urbana se estende pelo espaço do tipo popular, onde
residem, principalmente, os empregados nos serviços e comércio (24,5%) e o proletariado
secundário (21%) até o limite do perímetro urbano, a partir de onde passa a ocorrer, nos espaços
rurais, uma ocupação agrícola operária, cuja metade da população residente compõe-se de uma
mistura equivalente de ocupados com as atividades agrícolas e com as secundárias, nestas
prevalecendo os operários das indústrias (Tabela 47).
No espaço agrícola operário, está localizado o terceiro Parque Industrial do município na
região da “Venda 200”. Isso colabora com a caracterização deste tipo, que se compõe por 26,0%
de moradores ocupados com as atividades agrícolas, 23,6% do secundário e, ainda, 18,0% de
ocupados com as atividades terciárias. Destaca-se que nos limites do município de Maringá, não
se encontram, em 1991, áreas com moradores cujas ocupações sejam preponderantemente
agrícolas, enquanto na região metropolitana, como já dissemos, há quatro municípios totalmente
agrícolas: Marialva, Mandaguaçu, Ângulo e Iguaraçu. Do total dos moradores ocupados, 41,3%
trabalham na agricultura o que significa que 40,% de suas áreas são compostas por moradores
ocupados com as atividades agrícolas. E, ainda, Mandaguari, o único município cujos moradores
ocupados se dividem principalmente entre as atividades agrícolas (25,2%), as do terciário
(10,3%) e do secundário (10,1%), caracterizado como um município inteiramente agrícola
operário (Tabela 47 e Tabela 48).
Por fim, observamos que outros dois municípios contíguos a Maringá, Sarandi e
Paiçandu concentram em toda sua área, predominantemente, a presença dos segmentos
operários, isso os caracteriza como operários e “cidades-dormitório”, pois neles residem boa
parte da mão-de-obra demandada pelo município maringaense. Neste tipo de espaço,
observamos altos índices de presença dos segmentos operários e populares (73%) e,
inversamente, baixa presença das elites (7,2%). Isto é, os dois municípios se constituem como as
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áreas geográficas que sofreram o maior impacto do processo de segregação a que foi submetida
toda a Região Metropolitana de Maringá, desde o princípio de sua constituição (Tabela 48).
A tipologia socioespacial para 1991 apresentava um ambiente metropolitano bastante
segregado a partir de uma hierarquia social intraurbana (com menor grau de desigualdade) que
descende do município pólo para sua própria periferia e, extrapolando-a, inter-urbana (com
maior grau de desigualdade) para os municípios do seu entorno (Mapa 4). Os espaços superior,
médio superior e médio se restringem a Maringá, ao mesmo tempo em que o tipo operário
(apenas com uma de suas áreas rurais do tipo agrícola operário) não compõem a configuração do
município sede. Em outras palavras, não há no município de Maringá áreas onde residem
moradores com ocupações operárias (portanto, com os mais baixos salários) e, ao contrário,
Sarandi e Paiçandu são, inteiramente, assim constituídos.
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Mapa 4: Mapeamento da Análise Fatorial por AED - Maringá - 1991
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4.3.1. Comparação da ocupação residencial na RMM, em 1991 e 2000, segundo classes de
rendimento
Para estabelecer uma comparação entre 1991 e 2000, apresentamos, abaixo, dados
(Tabela 50 e Tabela 51) que nos permitem verificar mudanças ou permanências na ocupação
residencial do espaço urbano metropolitano, segundo faixas de rendimento. As AED’s serão
utilizadas como base territorial de análise. Assim sendo, a maior parte dos municípios se
apresentarão como uma única área, pois têm população menor que 25.000 habitantes, apenas
para Sarandi e Maringá serão realizadas análises desagregadas por mais de uma área.
Em Ângulo, 18,19% dos ocupados auferiam renda entre ½ e 01 salário mínimo e 29,35%
entre 01 e 02 salários mínimos em 1991, situação que se transforma razoavelmente em 2000,
quando, na primeira faixa, há um decréscimo, sendo encontrados 10,23% e, na segunda, um
crescimento, com 42,56% desta população, que abarca o maior percentual dos ocupados.
Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos, encontravam-se 2,88% dos ocupados em
1991 e 3,79% em 2000. Destaca-se o percentual dos que não declararam sua renda ou se
apresentaram sem rendimento, 0,61%, em 1991, e, 7,43%, em 2000. Ou seja, verifica-se uma
concentração dos rendimentos nas faixas entre 01 e 02 SM, bem como o aumento do percentual
de ocupados que recebem rendas maiores que 10 SM.
No município de Iguaraçu, 24,85% dos ocupados auferiam renda entre ½ e 01 salário
mínimo e 33,17% entre 01 e 2 salários mínimos em 1991, situação que se transforma
razoavelmente em 2000, quando, na primeira faixa, há um decréscimo, sendo encontrados 19,0%
e, na segunda, um crescimento, com 39,83% desta população, que abarca o maior percentual dos
ocupados. Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos, encontravam-se 2,89% dos
ocupados, em 1991, e 3,19%, em 2000. Destaca-se o percentual dos que não declararam sua
renda ou se apresentaram sem rendimento, 5,67%, em 1991, e, 1,61%, em 2000. Ocorreu, entre
91 e 2000, uma centralização das rendas nas faixas entre 01 e 02 SM, ao mesmo tempo em que
aumentou um pouco o número dos ocupados auferindo mais que 10 SM.
Mandaguaçu aparece com 12,49% dos ocupados auferindo renda entre ½ e 01 salário
mínimo e 28,50% entre 01 e 2 salários mínimos em 1991, situação que também sofre
transformações, pois, em 2000, na primeira faixa, há um decréscimo de ocupados, com 9,37% e,
na segunda, um crescimento, com 46,84% desta população, que abarca o maior percentual dos
ocupados. Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos, encontravam-se 4,15% dos
ocupados, em 1991, e 4,35%, em 2000. Destaca-se o percentual dos que não declararam sua
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renda ou se apresentaram sem rendimento, 3,81%, em 1991, e, 1,88%, em 2000. Observa-se
neste município uma concentração dos rendimentos na faixa entre 01 e 02 SM.
Em Mandaguari, 12,44% dos ocupados auferiam renda entre ½ e 01 salário mínimo e
26,71% entre 01 e 2 salários mínimos em 1991, situação que se transforma razoavelmente em
2000, quando, na primeira faixa, há um decréscimo, sendo encontrados 11,93% e, na segunda,
um crescimento, com 43,54% desta população, que abarca o maior percentual dos ocupados.
Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos, encontravam-se 5,12% dos ocupados, em
1991, e 3,65%, em 2000. Destaca-se o percentual dos que não declararam sua renda ou se
apresentaram sem rendimento, 1,04%, em 1991, e, 3,86%, em 2000. Concentrou-se o maior
número dos ocupados na faixa dos que recebem entre 01 e 02 SM na década de 1990.
Marialva apresenta 10,54% dos ocupados auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e
28,03% entre 01 e 2 salários mínimos em 1991, situação que se transforma razoavelmente em
2000, quando na primeira faixa, há um pequeno decréscimo, sendo encontrados 10,10% e, na
segunda, um crescimento, com 39,0% desta população, que abarca o maior percentual dos
ocupados. Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos, encontravam-se 6,72% dos
ocupados, em 1991, e 4,91%, em 2000. Destaca-se o percentual dos que não declararam sua
renda ou se apresentaram sem rendimento, 0,94%, em 1991, e, com um aumento muito grande,
10,18%, em 2000. Além de haver uma concentração dos rendimentos entre 01 e 02 SM, ocorreu,
de 91 a 2000, uma diminuição dos que recebem acima de 10 SM.
No município de Paiçandu, 13,22% dos ocupados auferiam renda entre ½ e 01 salário
mínimo e 26,15% entre 01 e 2 salários mínimos em 1991, situação que se transforma
razoavelmente em 2000, quando, na primeira faixa, há um decréscimo, sendo encontrados 8,51%
e, na segunda, um crescimento, com 49,70% desta população, que abarca o maior percentual dos
ocupados. Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos, encontravam-se 1,38% dos
ocupados, em 1991, e 1,56%, em 2000. Destaca-se o percentual dos que não declararam sua
renda ou se apresentaram sem rendimento, 0,53%, em 1991, e, 1,01%, em 2000. Ou seja, de 91
para 2000 houve um aumento dos que recebem rendimentos ente 01 e 02 SM, concentrando
nesta faixa metade da população ocupada.
Passaremos a abordar agora os municípios que possuem mais de uma AED, Maringá e
Sarandi, o que possibilita uma análise das mudanças intraurbanas.
Em Maringá, a área em torno da Vila Morangueira apresentava um perfil residencial com
4,36% dos ocupados auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 14,53% entre 01 e 2 salários
220

mínimos em 1991. Situação que se transforma em 2000, quando, na primeira faixa, há um
acréscimo, sendo encontrados 6,97% e, na segunda, também crescimento, com 36,0% desta
população, que concentra o maior percentual dos ocupados. Recebendo rendimentos acima de 10
salários mínimos, encontravam-se 5,81% dos ocupados, em 1991, e 5,39%, em 2000. Destaca-se
o percentual dos que não declararam sua renda ou se apresentaram sem rendimento, 0,78%, em
1991, e, 2,35%, em 2000.
A área em torno da Acema apresentava um perfil residencial com 3,93% dos ocupados
auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 17,54% entre 01 e 2 salários mínimos em 1991,
situação que se transforma em 2000, quando, na primeira faixa, há um acréscimo, sendo
encontrados 6,49% e, na segunda, também crescimento, com 40,93% desta população, que
concentra o maior percentual dos ocupados neste ano. Recebendo rendimentos acima de 10
salários mínimos, encontravam-se 6,0% dos ocupados em 1991 e um índice menor, com 4,36%,
em 2000. Destaca-se o percentual dos que não declararam sua renda ou se apresentaram sem
rendimento, 0,40%, em 1991, e, 1,64%, em 2000.
A área em torno da UEM apresenta um perfil residencial com 1,34% dos ocupados
auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 7,61% entre 01 e 2 salários mínimos em 1991,
situação que se transforma em 2000, quando, na primeira faixa, há um acréscimo, sendo
encontrados 2,20% e, na segunda, também crescimento, com 17,77% desta população.
Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos, encontravam-se 29,96% dos ocupados
em 1991 e um índice menor com 22,5% em 2000. Destaca-se o percentual dos que não
declararam sua renda ou se apresentaram sem rendimento, 1,03%, em 1991, e, 2,21%, em 2000.
A área em torno da Vila Operária apresenta um perfil residencial com 3,61% dos
ocupados auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 11,25% entre 01 e 2 salários mínimos
em 1991, situação que se transforma em 2000, quando, na primeira faixa, há um acréscimo,
sendo encontrados 4,85% e, na segunda, também crescimento, com 28,47% desta população.
Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos, encontravam-se 18,34% dos ocupados
em 1991 e um índice menor com 14,31% em 2000. Destaca-se o percentual dos que não
declararam sua renda ou se apresentaram sem rendimento, 2,15%, em 1991, e, 2,23%, em 2000.
A área em torno da Zona 5 apresenta um perfil residencial com 1,71% dos ocupados
auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 9,50% entre 01 e 2 salários mínimos em 1991,
situação que se transforma em 2000, quando, na primeira faixa, há um acréscimo, sendo
encontrados 4,81% e, na segunda, também crescimento, com 23,16% desta população.
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Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos, encontravam-se 22,0% dos ocupados em
1991 e um índice menor com 21,76% em 2000. Destaca-se o percentual dos que não declararam
sua renda ou se apresentaram sem rendimento, 1,47% em 1991, e, 5,14%, em 2000.
A área em torno da Zona 2 apresenta um perfil residencial com 1,54% dos ocupados
auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 8,87% entre 01 e 2 salários mínimos em 1991,
situação que se transforma em 2000, quando, na primeira faixa, há um acréscimo, sendo
encontrados 2,74% e, na segunda, também crescimento, com 19,68% desta população.
Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos encontravam-se 36,83% dos ocupados em
1991 e um índice menor com 30,49% em 2000. Destaca-se o percentual dos que não declararam
sua renda ou se apresentaram sem rendimento, 1,22%, em 1991, e, 2,35%, em 2000.
A área em torno do Hospital Universitário apresenta um perfil residencial com 4,22% dos
ocupados auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 18,52% entre 01 e 2 salários mínimos
em 1991, situação que se transforma em 2000, quando, na primeira faixa, há um acréscimo,
sendo encontrados 5,36% e, na segunda, também crescimento, com 28,76% desta população.
Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos encontravam-se 14,60% dos ocupados em
1991 e um índice menor com 14,53% em 2000. Destaca-se o percentual dos que não declararam
sua renda ou se apresentaram sem rendimento, 2,10%, em 1991, e, 2,55%, em 2000.
A área em torno do bairro das Grevíleas e parque das Laranjeiras apresenta um perfil
residencial com 4,0% dos ocupados auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 20,74% entre
01 e 2 salários mínimos em 1991, situação que se transforma em 2000, quando, na primeira
faixa, há um acréscimo, sendo encontrados 6,66% e, na segunda, também crescimento, com
41,20% desta população. Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos, encontravam-se
4,51% dos ocupados em 1991 e um índice menor com 1,42% em 2000. Destaca-se o percentual
dos que não declararam sua renda ou se apresentaram sem rendimento, 0,7%, em 1991, e,
1,71%, em 2000.
A área em torno do Alvorada apresenta um perfil residencial com 5,34% dos ocupados
auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 21,86% entre 01 e 2 salários mínimos em 1991,
situação que se transforma em 2000, quando, na primeira faixa, há um acréscimo, sendo
encontrados 8,53% e, na segunda, também crescimento, com 44,26% desta população.
Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos encontravam-se 1,89% dos ocupados em
1991 e um índice menor com 1,69% em 2000. Destaca-se o percentual dos que não declararam
sua renda ou se apresentaram sem rendimento, 1,63%, em 1991, e, 1,42%, em 2000.
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A área em torno do Aeroporto novo apresenta um perfil residencial com 5,54% dos
ocupados auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 21,12% entre 01 e 2 salários mínimos
em 1991, situação que se transforma em 2000, quando, na primeira faixa, há um acréscimo,
sendo encontrados 6,70% e, na segunda, também crescimento, com 32,62% desta população.
Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos, encontravam-se 8,38% dos ocupados em
1991 e um índice um pouco maior com 8,76% em 2000, o que pode ser explicado pois, na
década anterior, a ocupação residencial naquela área se restringia mais à agrícola, o que se
modificou na década com a implantação de vários bairros novos com características de maior
densificação demográfica. Destaca-se o percentual dos que não declararam sua renda ou se
apresentaram sem rendimento, 1,48%, em 1991, e, 1,54%, em 2000.
A área em torno do Aeroporto antigo apresenta um perfil residencial com 4,0% dos
ocupados auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 17,0% entre 01 e 2 salários mínimos em
1991, situação que se transforma em 2000, quando, na primeira faixa, há um acréscimo, sendo
encontrados 5,85% e, na segunda, também crescimento, com 32,38% desta população.
Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos, encontravam-se 8,46% dos ocupados em
1991 e um índice menor com 6,30% em 2000. Destaca-se o percentual dos que não declararam
sua renda ou se apresentaram sem rendimento, 2,13%, em 1991, e, 3,67%, em 2000.
A área em torno do Jardim Imperial apresenta um perfil residencial com 5,36% dos
ocupados auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 20,44% entre 01 e 2 salários mínimos
em 1991, situação que se transforma em 2000, quando, na primeira faixa, há um acréscimo,
sendo encontrados 6,40% e, na segunda, também crescimento, com 33,47% desta população.
Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos, encontravam-se 6,0% dos ocupados em
1991 e um índice maior com 7,81% em 2000, o que aqui também se justifica pela intensificação
da ocupação residencial ocorrida na década, inclusive, por um grande condomínio fechado de
alto padrão econômico. Destaca-se o percentual dos que não declararam sua renda ou se
apresentaram sem rendimento, 0,53%, em 1991, e 1,91%, em 2000.
A área em torno do Horto Florestal apresenta um perfil residencial com 6,46% dos
ocupados auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 17,45% entre 01 e 2 salários mínimos
em 1991, situação que se modifica em 2000, quando, na primeira faixa, há um pequeno
decréscimo sendo encontrados 6,13% e, na segunda, um crescimento, com 39,28% desta
população. Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos, encontravam-se 9,2% dos
ocupados em 1991 e um índice menor com 5,0% em 2000. Destaca-se o percentual dos que não
declararam sua renda ou se apresentaram sem rendimento, 0,73%, em 1991, e 1,12%, em 2000.
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A área que está entre os conjuntos Thaís e Requião apresenta um perfil residencial com
9,23% dos ocupados auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 20,97% entre 01 e 2 salários
mínimos em 1991, situação que se transforma em 2000, quando, na primeira faixa, há um
acréscimo, sendo encontrados 10,0% e, na segunda, também crescimento, com 41,95% desta
população. Recebendo rendimentos acima de 10 salários mínimos encontravam-se 5,24% dos
ocupados em 1991 e um índice significativamente menor, com 1,95%, em 2000. Destaca-se o
percentual dos que não declararam sua renda ou se apresentaram sem rendimento, 2,5%, em
1991, e 3,5%, em 2000.
Todas as áreas de Maringá, acima descritas sofreram um empobrecimento, pois observase o aumento dos índices das rendas baixas e decréscimo das faixas de rendas altas em todo o
espaço urbano maringaense. As exceções são o Jardim Imperial e Aeroporto novo, as duas áreas
que foram ocupadas na década com grandes investimentos do mercado imobiliário privado.
Destacam-se como áreas em que o emprobrecimento apresenta-se com índices superiores às
demais, o Jardim Alvorada em que as faixas entre ½ e 01 SM aumentaram. Mesmo numa área de
ocupação elitizada, como é o caso da Zona 2, ocorreu um decréscimo significativo dos
moradores com ocupações de altas rendas, como se observa acima. Por fim, os conjuntos
Requião e Thaís condensam a região em que dobrou o número de moradores ocupados com
renda entre 01 e 02 SM e, no oposto, perdeu população em ocupações de rendas superiores a 10
SM, numa proporção bastante significativa, como se observa acima (de 5,24% para 1,56% dos
ocupados).
No município de Sarandi a área que congrega o Centro Sul apresenta um perfil
residencial com 8,14% dos ocupados auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 45,91%
entre 01 e 2 salários mínimos em 1991, situação que se transforma em 2000, quando, na primeira
faixa, há um acréscimo, sendo encontrados 8,91% e, na segunda, um rebaixamento, com 27,52%
desta população, que concentra o maior percentual dos ocupados. Recebendo rendimentos acima
de 10 salários mínimos encontravam-se 1,56% dos ocupados em 1991 e 2,21% em 2000.
Destaca-se o percentual dos que não declararam sua renda ou se apresentaram sem rendimento,
4,18%, em 1991, e 1,22%, em 2000.
A área que congrega o Centro Norte, em Sarandi, apresenta um perfil residencial com
7,35% dos ocupados auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 42,44% entre 01 e 2 salários
mínimos em 1991, situação que se transforma em 2000, quando, na primeira faixa, há um
acréscimo, sendo encontrados 8,16% e, na segunda, um rebaixamento, com 27,62% desta
população, que concentra o maior percentual dos ocupados. Recebendo rendimentos acima de 10
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salários mínimos, encontravam-se 2,42% dos ocupados em 1991 e 2,68% em 2000. Destaca-se o
percentual dos que não declararam sua renda ou se apresentaram sem rendimento, 1,38%, em
1991, e 0,47%, em 2000.
A área em torno do Jardim Independência apresenta um perfil residencial com 8,76% dos
ocupados auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 54,23% entre 01 e 2 salários mínimos
em 1991, situação que se transforma em 2000, quando, na primeira faixa, há um acréscimo,
sendo encontrados 12,26% e, na segunda, um rebaixamento, com 34,93% desta população, que
concentra o maior percentual dos ocupados. Recebendo rendimentos acima de 10 salários
mínimos encontravam-se 0,87% dos ocupados em 1991 e 0,0% em 2000. Destaca-se o
percentual dos que não declararam sua renda ou se apresentaram sem rendimento, 0,22%, em
1991, e 0%, em 2000.
A área em torno da região acima da linha do trem apresenta um perfil residencial com
8,29% dos ocupados auferindo renda entre ½ e 01 salário mínimo e 52,77% entre 01 e 2 salários
mínimos em 1991, situação que se transforma em 2000, quando, na primeira faixa, há um
significativo acréscimo, sendo encontrados 15,68% e, na segunda, um rebaixamento, com
36,82% desta população, que concentra o maior percentual dos ocupados. Recebendo
rendimentos acima de 10 salários mínimos, encontravam-se 0,90% dos ocupados em 1991 e
0,0% em 2000. Destaca-se o percentual dos que não declararam sua renda ou se apresentaram
sem rendimento, 0,79%, em 1991, e 0,72%, em 2000.
Nota-se que, em Sarandi, caracterizada por uma ocupação residencial de baixa renda,
reiteraram-se dinâmicas, na última década, de empobrecimento. Por exemplo, no Jardim
Independência e nas áreas acima da linha do trem, há um incremento no percentual dos que
recebem entre 01 e 02 SM na década de 1990, reunindo metade da população ocupada nesta
faixa salarial. Destaca-se, entretanto, que nos bairros em torno das áreas do Independência e da
linha do trem, as rendas acima de 10 SM apresentaram um acréscimo à medida em que eram
inexistentes em 1991.
Observamos que na RMM houve perda salarial em geral. O aumento das taxas
percentuais de ocupados nas faixas salariais menores e decréscimo nas atividades que
remuneram melhor mostra esse fenômeno. Houve, na década entre 1991 e 2000, aumento no
número de trabalhadores com renda até 02 SM, pois, por exemplo, em 1991, 20,48% dos
ocupados na região tinham rendimento entre 1 e 2 SM e, em 2000, este percentual aumentou
para 37, 84% na RMM.
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Na composição das faixas de renda entre 2 e 3 SM ocorreu um decréscimo,
respectivamente, de 17,88% para 15,87% dos ocupados e de 3 a 5 SM, também, com uma
redução de 22,7% dos ocupados nesta faixa para 14,3%. Quando se trata dos rendimentos acima
de 5 SM mantém-se a queda dos percentuais na década: de 18,2% para 12,31% para os
rendimentos entre 5 e 10 SM e de 9,96% para 7,57% dos que auferiam renda acima de 10 SM.
Enfim, destaca-se o acréscimo percentual dos trabalhadores ocupados que passaram a
auferir rendimentos na faixa de 01 a 02 SM em todas as áreas da RMM. A exceção encontra-se
no município de Iguaraçu, que se distingue dos demais, pois, apresentou um aumento na
percentagem dos ocupados cujos rendimentos encontram-se na faixa salarial acima de 5 SM.
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Tabela 50
Percentual de ocupados segundo classes de rendimento no trabalho principal - RMM - 1991
Renda
Renda Renda dom. S/ rendi-mento
Renda dom. Renda dom.
Renda dom. Renda dom. Renda dom.
domiciliar
dom. de 5 acima de 10 ou s/ declarade 1/2 a 1
de 1/4 a
de 1 a 2 SM de 2 a 3 SM de 3 a 5 SM
menor que 1/4
SM
ção
a 10 SM
SM
1/2SM
de SM

AED - % 1991
Ângulo
0,30%
4,51%
18,19%
29,35%
Iguaraçú
0,00%
7,50%
24,85%
33,17%
Mandaguaçú
0,18%
4,27%
12,49%
28,50%
Mandaguari
0,55%
5,01%
12,44%
26,71%
Marialva
0,68%
5,24%
10,54%
28,03%
Vila Morangueira
0,05%
1,00%
4,36%
14,53%
Acema
0,15%
0,90%
3,93%
17,54%
UEM
0,14%
0,51%
1,34%
7,61%
Vila Operária
0,39%
1,56%
3,61%
11,25%
Zona 05
0,14%
0,86%
1,71%
9,50%
Zona 02
0,05%
1,00%
1,54%
8,87%
Hospital Universitário
0,45%
0,96%
4,22%
18,52%
Grevíleas Laranjeiras
0,18%
2,00%
4,00%
20,74%
Alvorada
0,00%
0,67%
5,34%
21,86%
Aeroporto Novo
0,03%
3,05%
5,54%
21,12%
Aeroporto Antigo
0,00%
0,95%
4,01%
17,04%
Imperial
0,00%
1,04%
5,36%
20,44%
HortoFlorestal
0,32%
0,77%
6,46%
17,45%
Thaís Requião
0,32%
2,97%
9,23%
20,97%
Paiçandu
0,21%
1,95%
13,22%
26,15%
Sarandi Centro
0,60%
3,14%
8,91%
27,52%
Sarandi Centro
0,17%
2,21%
8,16%
27,62%
Sarandi Independência
0,23%
2,53%
12,26%
34,93%
Sarandi Linha do trem
0,39%
6,61%
15,68%
36,82%
Total
0,24%
2,29%
6,96%
20,48%
Fonte: Censo Demográfico do IBGE - 1991
Elaboração: Ana Lúcia Rodrigues e Tiago F. Pimentel, dados trabalhados

16,23%
11,77%
16,47%
21,31%
17,23%
15,61%
21,86%
7,24%
12,07%
13,94%
9,23%
16,65%
20,95%
22,74%
17,13%
18,69%
20,66%
19,08%
23,55%
21,75%
17,49%
22,98%
24,37%
22,31%
17,88%

18,71%
14,07%
16,62%
16,77%
19,10%
28,22%
29,08%
16,60%
21,16%
18,99%
15,35%
25,91%
30,25%
30,21%
21,68%
25,88%
27,05%
30,26%
22,88%
25,76%
25,87%
24,68%
17,34%
16,65%
22,70%

9,23%
0,08%
13,52%
11,04%
11,53%
29,64%
20,12%
35,57%
29,47%
31,36%
25,91%
16,58%
16,66%
15,65%
21,59%
22,83%
17,92%
15,71%
12,33%
9,07%
13,03%
11,03%
8,33%
0,81%
18,20%

2,88%
2,89%
4,15%
5,12%
6,72%
5,81%
6,02%
29,96%
18,34%
22,02%
36,83%
14,60%
4,51%
1,89%
8,38%
8,46%
6,04%
9,20%
5,24%
1,38%
2,21%
2,68%
0,00%
0,00%
9,96%

0,61%
5,67%
3,81%
1,04%
0,94%
0,78%
0,40%
1,03%
2,15%
1,47%
1,22%
2,10%
0,70%
1,63%
1,48%
2,13%
1,49%
0,73%
2,50%
0,53%
1,22%
0,47%
0,00%
0,72%
1,29%

De 3 a

De 5 a

10 ou mais

S/ rendimentos

menos de 5

menos de

TotaL

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Tabela 51
Percentual de ocupados segundo classes de rendimento no trabalho principal - RMM - 2000
Menor que 1/4 De 1/4 a 1/2 De 1/2 a 1 De 1 a menos De 2 a menos
AED % - 2000
Ângulo
Floresta
Iguaraçu
Mandaguaçu
Mandaguari
Marialva
Vila Morangueira
Acema
UEM
Vila Operária
Zona 05
Zona 02
Hospital Universitário
Grevíleas Laranjeiras
Alvorada
Aeroporto Novo
Aeroporto Antigo
Imperial
HortoFlorestal
Thaís Requião
Paiçandu
Sarandi Centro
Sarandi Centro
Sarandi Independência
Sarandi Linha do trem
Total

Total

SM
1,39%
1,22%
1,14%
0,71%
0,37%
0,54%
0,51%
0,08%
0,10%
0,00%
0,00%
0,07%

SM
6,91%
3,21%
3,18%
3,58%
3,94%
2,16%
2,13%
1,83%
0,74%
1,00%
0,61%
0,31%

SM
10,23%
7,94%
19,00%
9,37%
11,93%
10,10%
6,97%
6,49%
2,20%
4,85%
4,81%
2,74%

de 2 SM
42,56%
48,53%
39,83%
46,94%
43,54%
39,07%
36,04%
40,93%
17,77%
28,47%
23,16%
19,68%

de 3 SM
14,99%
12,75%
16,28%
14,51%
14,28%
12,59%
16,99%
16,22%
10,48%
10,76%
12,72%
8,95%

SM
7,50%
12,09%
9,46%
10,85%
10,93%
12,13%
15,99%
15,66%
16,64%
17,87%
14,91%
13,41%

10 SM
5,20%
9,45%
6,31%
7,79%
7,51%
8,32%
13,63%
12,80%
27,35%
20,50%
16,88%
21,99%

SM
ou s/ declaração
3,79%
7,43%
2,77%
2,05%
3,19%
1,61%
4,35%
1,88%
3,65%
3,86%
4,91%
10,18%
5,39%
2,35%
4,36%
1,64%
22,50%
2,21%
14,31%
2,23%
21,76%
5,14%
30,49%
2,35%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

0,15%
0,90%
0,42%
0,24%
0,20%
0,44%
0,43%
0,19%
0,72%
0,26%
0,26%
0,16%
0,50%
0,36%

1,35%
1,21%
1,86%
0,86%
1,26%
0,99%
0,94%
1,28%
1,86%
1,95%
1,48%
1,89%
2,28%
1,69%

5,36%
6,66%
8,53%
6,70%
5,85%
6,40%
6,13%
10,07%
8,51%
8,14%
7,35%
8,76%
8,29%
7,31%

28,71%
41,20%
44,26%
32,62%
32,38%
33,47%
39,28%
41,95%
49,70%
45,91%
42,44%
54,23%
52,77%
37,84%

13,44%
21,96%
19,73%
14,20%
16,24%
19,01%
18,18%
19,66%
19,59%
17,64%
16,42%
18,22%
22,42%
15,87%

17,10%
13,56%
14,46%
16,99%
16,22%
14,85%
17,18%
14,83%
11,28%
13,88%
17,79%
12,39%
9,95%
14,30%

16,82%
11,38%
7,63%
18,10%
17,88%
15,13%
11,66%
6,56%
5,76%
5,37%
10,45%
3,27%
2,08%
12,31%

14,53%
1,42%
1,69%
8,76%
6,30%
7,81%
5,09%
1,95%
1,56%
2,67%
2,42%
0,87%
0,90%
7,57%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

2,55%
1,71%
1,42%
1,54%
3,67%
1,91%
1,12%
3,50%
1,01%
4,18%
1,38%
0,22%
0,79%
2,76%

Fonte: Censo Demográfico do IBGE - 2000
Elaboração: Paulo Delgado - IPARDES - Ana Lúcia Rodrigues, dados trabalhados
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A terra é o provável
paraíso perdido.
García Lorca

As reflexões realizadas procuraram mostrar como foram enfrentados vários problemas
urbanos e quais foram as iniciativas do poder público e dos agentes imobiliários que garantiram
a realização do projeto idealizado para a cidade, tanto nos seus aspectos urbanísticos quanto nos
socioeconômicos. E, também, de que forma as relações mais expressivas e cotidianas se dão
entre Maringá, Sarandi e Paiçandu que dividem a mesma realidade citadina, pois formaram uma
única mancha urbana. Partimos do pressuposto de que a definição inicial dos lugares
diferenciados para a moradia, em Maringá, foi um indicativo de segregação social do espaço já
presente no seu surgimento.
Os agentes imobiliários, juntamente com o poder público protagonizaram as definições
urbanísticas da cidade e da região pois, como verificamos, participaram do processo desde o
principio, através de um grande e bem orquestrado empreendimento imobiliário que resultou em
alta lucratividade tanto para a primeira companhia empreendedora (CMNP) como para os
agentes desse mercado que se estabeleceram desde então.
Pudemos constatar que a profunda desigualdade sócio-econômica que caracteriza a
sociedade brasileira se reflete numa ocupação residencial do espaço também desigual pela
população. Processos de segmentação socioespacial estão presentes em Maringá desde o seu
nascedouro, mantendo-se e aprofundando-se no desenvolvimento da configuração inicial que
designava as áreas centrais para uma ocupação elitizada e a periferia para as residências
populares. As camadas de alta renda ocuparam, desde o princípio, a região central e
proximidades, combinando área residencial com as atividades comerciais e a zona 2, área
exclusivamente para fim residencial, que foram loteadas para a alta renda e assim se mantém até
os dias atuais. Essa área foi escolhida por ser a mais aprazível, localizada entre os dois parques
de bosques naturais que foram preservados.
A constituição da atual estrutura urbana maringaense se apresenta como uma ocupação
destituída de favelas. Isso demonstra que o processo de desfavelização perpetrado na década de
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1980 mostrou-se suficientemente eficaz e incorporou-se às ações do poder público através das
políticas urbanas adotadas para conservá-lo.
Quando os Planos Diretores de Maringá foram elaborados e passaram a legislar sobre o
zoneamento, o poder público consolidou o controle do desenvolvimento urbano, pois as leis de
zoneamento é que determinaram a configuração da cidade em seqüência ao determinado no
projeto da CMNP. A concentração do crescimento urbano no âmbito do planejamento contou
ainda com a participação do setor imobiliário na produção da legislação urbanística, seja através
de influência no legislativo ou no próprio poder executivo.
A região maringaense se insere, portanto, no processo mais abrangente de polarização
riqueza-pobreza que caracteriza a urbanização no Brasil, reproduzindo o tradicional modelo de
ocupação do espaço urbano centro-periferia e, neste sentido, apresentando uma ocupação
socialmente hierarquizada, distinguindo-se do modo fractal que vem caracterizando, atualmente,
a urbanização nas grandes metrópoles, com o espraiamento da riqueza por todo o território.
Consolida-se, até os dias atuais, uma ocupação dual, o que, todavia, poderá redefinir-se num
futuro próximo através dos condomínios fechados que já estão sendo empreendidos nessa área
metropolitana.
Uma outra distinção entre Maringá e as grandes concentrações urbanas, pode ser
apontada: nas metrópoles ocorre a crescente presença das camadas médias nas áreas periféricas
(condomínios fechados), fato não registrado na região de Maringá, cujas classes médias ainda
ocupam espaços também intermediários, como o mapeamento das CATS’s demonstrou. Isto é,
as classes dirigentes estão nas áreas centrais, as classes médias nos espaços próximos ao centro e
as classes populares, de renda baixa, na periferia do município sede ou nas franjas periféricas do
entorno de Maringá.
Considerando que a sociedade é de classes e, portanto, a diferenciação social lhe é
inerente, a ocupação segmentada dos espaços urbanos foi definida por uma hierarquia sócioeconômica que descende do centro para a periferia constituindo, conseqüentemente, um
território urbano caracterizado por processos de segregação socioespacial que, além da
diferenciação inerente ao sistema capitalista, reserva espaços diferenciados segundo a condição
de classe do morador: às elites, as áreas centrais consolidadas com toda infra-estrutura e
equipamentos que garantem uma ótima condição de vida na cidade e, às classes de baixa renda,
as áreas periféricas, sem as condições das centrais e distantes, o que dificulta, ainda, a
mobilidade da população que nelas habita.
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A estrutura socioespacial da RMM, em 1991, apresentava-se marcada pela presença
preponderante de trabalhadores nas atividades do secundário, com predominância dos
rendimentos até 02 salários mínimos. Em consonância com a desigualdade de renda
encontramos a desigual área destinada à moradia, pois a maioria dos ocupados pertencentes às
categorias sócio-ocupacionais do proletariado e sub-proletariado, camadas de trabalhadores com
baixa remuneração, reside nos espaços operários e populares que se localizam na periferia de
Maringá ou, ainda, nas cidades próximas. E o contrário também se confirma, isto é, as categorias
cujas profissões se incluem nas atividades das elites estão residindo nos espaços superiores da
cidade pólo.
Verificou-se, também, que o mesmo padrão de ocupação segregada da pobreza,
encontrada em 1991, mantém-se em 2000. A comparação traduzida em dados sobre as faixas de
renda possibilitou a confirmação de uma continuidade no modelo de ocupação que afasta a
pobreza do núcleo da região para as bordas mais distantes.
O planejamento dos sub-centros já antecipava a manutenção de sua população residente
no próprio bairro, longe do centro principal da cidade num evidente rompimento com a proposta
da livre circulação. A Vila Operária, primeiramente, seguida do Jardim Alvorada, são os grandes
bairros populares (com grande concentração de atividades nos eixos de comércio e serviços, o
seu centro próprio). À medida que se criaram esses sub-centros nos bairros, que atendiam as
camadas populares, os moradores de rendas médias e altas tiveram o núcleo principal da cidade
para seu uso mais restrito. Por isso, talvez, os protestos atuais, quando se considera que a Praça
da Catedral (localizada na área central da cidade) está “invadida” e mal utilizada pela
“população maringaense” não residente nas proximidades, conforme se vê em matérias
recentemente veiculadas pelos jornais da cidade.
Construiu-se uma imagem da cidade de Maringá que pesa substancialmente nas decisões
políticas. Em nome da preservação das características urbanísticas a população é secundarizada,
especialmente, em relação à necessidade de construção de grandes obras, como foi o caso do
“Projeto Ágora” que previu a reestruturação completa do antigo centro totalmente demolido em
toda a estrutura da estação ferroviária, pátios e armazéns para acomodar uma ocupação que
excluiu totalmente qualquer possibilidade de residência popular, mantendo o processo de
afastamento espacial da pobreza.
Observamos que, na última década, o empobrecimento das camadas populares se
manteve –– também pelo crescimento das atividades do secundário e conseqüente necessidade
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de mão-de-obra. Isto é, o incremento na economia industrial demandou a vinda de população
cujas rendas são auferidas nas ocupações não especializadas, portanto de rendimento baixo.
Mesmo assim, não houve um processo de “degradação” do espaço urbano, por exemplo, com
ocupações irregulares, mostrando o controle do poder público sobre o uso e ocupação do solo.
Assim, Maringá desponta no cenário nacional, como uma cidade de porte médio que a
literatura especializada apresenta como detentora de potencial para reverter a anomalia da malha
urbana, servindo de “dique” para conter o fluxo migratório constante das maiores metrópoles na
desconcentração econômica, ou seja, é um dos pólos que tem absorvido atividades e populações
no espectro de fenômenos que constituem o processo de reestruturação produtiva nas duas
últimas décadas.
Todavia, as questões sobre o espaço urbano de Maringá e a sua dinâmica de ocupação
não se explicam no nível municipal. A discussão inclui, obrigatoriamente, os municípios do
entorno, pois é impossível pensar, por exemplo, em políticas públicas para o município sede,
seja de saúde, de educação, sociais, urbanas, de meio ambiente, ou qualquer outra, sem avaliar as
especificidades de cada município da região metropolitana como um todo, e, se possível, dos
municípios de nossa vizinha, a Região Metropolitana de Londrina, cuja distância de 80
quilômetros é tão pequena que muitos problemas idênticos se esbarram todo o tempo.
A desejável articulação entre os municípios da região para buscar a solução dos
problemas comuns tem seu processo apenas iniciado. Como relatamos, são iniciativas tímidas
diante das necessidades. Superar as brutais diferenças de nível de renda, qualidade de vida e
desenvolvimento econômico entre Maringá e os demais municípios, notadamente Paiçandu e
Sarandi, depende de que a vontade política dos governantes, a ação da classe empresarial do
mercado imobiliário maringaense, enfim, que os grupos economicamente fortes e politicamente
representativos estejam imbuídos de concepções e intenções ideológicas diversas das que os
moveram até hoje (lucro). O risco que se vislumbra no horizonte é o de que as articulações em
curso para a regulamentação da Região Metropolitana novamente ocorram para benefício e
esplendor, ainda maiores, de Maringá, em detrimento dos demais municípios que compõem a
região.
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Tivemos que ampliar nosso olhar para descobrir que a pobreza de Maringá mora ao lado
da “cidade canção”157. Para que sejam concretizadas políticas públicas que minimizem as
desigualdades regionais, também será necessário que as elites dirigentes ampliem o seu olhar.
Indagamo-nos até quando Maringá conseguirá preservar sua imagem paradisíaca afastando as
contradições.
Nosso estudo coloca-se como uma proposta inicial de reflexão sobre os dados que
constituem a realidade regional. Nesse sentido, é apenas um ponto de partida de uma série de
outros trabalhos a serem desenvolvidos no âmbito do Observatório de Políticas Públicas da
RMM. A compreensão das ações que os governos municipais vêm empreendendo, nos processos
de gestão descentralizada em curso, se constitui numa importante empreitada. Poderão também
ser realizados estudos qualitativos em cada município da região, para elucidar muitos dados que
têm um caráter mais abrangente em nossa tese. A base de dados por nós organizada pode servir
de subsídio às iniciativas de pesquisa no âmbito da própria academia, bem como para
fundamento das políticas públicas a serem formuladas pelas administrações municipais que
compõem a Região Metropolitana de Maringá.

157

Nome que identifica a cidade, assim denominada por influência de uma canção de Joubert de Carvalho chamada
Maringá, que fazia muito sucesso à época do seu surgimento.
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Figura 29: Catedral de Maringá - 2002

Fonte: Arquivo pessoal (Foto Francisco José Peralta)
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ANEXO 1
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS POPULARES – 1963 A 2002
EMPREENDIMENTO
MORADIAS OURO
COLA SOLIDARIEDADE
MORADIAS OURO
COLA
MORADIAS ATENAS
– MÓDULO 3
MORADIAS ATENAS
– MÓDULO 2
MORADIAS ATENAS
– MÓDULO 1
LOTE ISOLADO

UNID CONCLUSÃO PROGRAMA

MODALIDADE

2

06/12/2002

CASA FELIZ

FELIZ/PR_SOLID

9

06/12/2002

CASA FELIZ

FELIZ/PR_SOLID

35

07/08/2002

CASA FELIZ

C. FELIZ NORMAL

30

22/07/2002

CASA FELIZ

C. FELIZ NORMAL

50

14/06/2002

CASA FELIZ

C. FELIZ NORMAL

116

27/03/2001

CASA FELIZ

LOTE ISOLADO

3

11/08/2000

CASA FELIZ

FELIZ/L. ISOLADOS
AUTOCONSTRUÇÃO

14

30/04/1999

CASA FELIZ

C. FELIZ NORMAL

150

23/04/1998

CASA FELIZ

FELIZ/DESFAV

150

04/06/1997

CASA FELIZ

C. FELIZ NORMAL

10

13/03/1997

CASA FELIZ

APART

12

27/02/1997

CASA FELIZ

APART

12

17/01/1997

CASA FELIZ

APART

284

29/03/1995

C. DA FAMÍLIA

C. FAMÍLIA

34

14/12/1994

MUTIRÃO

MUTIRÃO

290

06/12/1994

C. DA FAMÍLIA

C. FAMÍLIA

50

11/11/1994

MUTIRÃO

MUTIRÃO

201

13/10/1994

C. DA FAMÍLIA

C. FAMÍLIA

89

23/08/1994

C. DA FAMÍLIA

C. FAMÍLIA

36

18/08/1994

MUTIRÃO

MUTIRÃO

MORADIAS
FLORIANO
MORADIAS
MARACANÃ
MORADIA DOS IPÊS
COND. RESIDENCIAL
RODOLPHO
BERNARDI
COND.RESIDENCIAL
LIBERDADE
COND. RESIDENCIAL
SANENGE
REQUIÃO IV
MARINGÁ II PARQUE
ITAIPU DER - JARDIM
ITAIPU
MARINGÁ III LOTE 03
- REQUIÃO III
MARINGÁ II
IPANEMA - JARDIM
IPANEMA
MARINGÁ IGUATEMI
I – STA. TEREZINHA
MARINGÁ/FLORIANO
I - NATALIN FELTRIN
MARINGÁ II
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LARANJEIRAS MARINGÁ III LOTE 02
- REQUIÃO II
MARINGÁ II P.
HORTÊNCIA PARQUE HORTÊNCIA
I
MARINGÁ III LOTE 01
- REQUIÃO I
MARINGÁ II PARQUE
TUIUTI - JARDIM
TUIUTI

288

27/07/1994

C. DA FAMÍLIA

C. FAMÍLIA

26

16/06/1994

MUTIRÃO

MUTIRÃO

304

22/04/1994

C. DA FAMÍLIA

C. FAMÍLIA

45

18/04/1994

MUTIRÃO

MUTIRÃO

MARINGÁ

30

31/12/1990

MARINGÁ

110

31/12/1990

MARINGÁ

500

31/12/1989

24

11/12/1989

MUTIRÃO

MUTIRÃO

36

22/03/1989

MUTIRÃO

MUTIRÃO

36

22/03/1989

MUTIRÃO

MUTIRÃO

57

22/03/1989

MUTIRÃO

MUTIRÃO

33

22/03/1989

MUTIRÃO

MUTIRÃO

45
35

22/03/1989
22/03/1989

MUTIRÃO
MUTIRÃO

MUTIRÃO
MUTIRÃO

26

22/03/1989

MUTIRÃO

MUTIRÃO

50

22/03/1989

ITATIAIA

250

15/01/1989

MUTIRÃO
MUTIRÃO
CONVENCIONAL
CONVEN

MARINGÁ
PARQUE DAS
HORTÊNCIAS
GUARARAPES
RIBEIRÃO
MORANGUEIRO
JARDIM SÃO
SILVESTRE
LEA LEAL
JARDIM INDUSTRIAL

27

31/12/1988

201

30/10/1988

112

30/09/1988

257

25/11/1986

CONVENCIONAL CONVEN
CONVENCIONAL
CONVEN

100

30/04/1986

MUTIRÃO

MUTIRÃO

208
292

30/10/1985
30/09/1985

PRONTO
PRONTO

PRONTO
PRONTO

PARQUE
AEROPORTO - D.E.R.
JARDIM
LARANJEIRAS
PARQUE DAS
HORTÊNCIAS
PARQUE ITAIPU
PARQUE RESID.
EBENEZER
JARDIM TUIUTI
JARDIM ITAIPU
PARQUE DAS
HORTÊNCIAS
JARDIM IPANEMA

CONVENCIONAL
CONVENCIONAL
CONVENCIONAL

CONVEN
CONVEN
CONVEN

FICAM
FICAM
CONVENCIONAL
CONVEN
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JARDIM TABAETE
SÃO SILVESTRE

194
100

11/06/1983
04/11/1982

PRONTO
PRONTO

25/06/1982

PRONTO
PRONTO
CASA
ECONÔMICA
PRONTO

MARINGÁ

3

30/09/1982

25/05/1982

PRONTO

PRONTO

25/04/1982

PRONTO

PRONTO

347

08/06/1981

PRONTO

PRONTO

3
2
858

06/06/1981
20/03/1981
26/10/1979

FICAM
FICAM
PRONTO

FICAM
FICAM
PRONTO

500

06/09/1979

PRONTO

PRONTO

500

26/07/1979

PRONTO

PRONTO

84

30/01/1969

70

30/01/1969

VILA MORANGUEIRA 48

30/01/1969

VILA MORANGUEIRA 60

30/01/1969

JARDIM LIBERDADE 162
JARDIM
190
COPACABANA
JARDIM OURO COLA
58
PAULINO CARLOS
FILHO
MARINGÁ
MARINGÁ
NEY BRAGA
HERMAN MORAES
DE BARROS
BRANCA DE JESUS
CAMARGO
VILA MORANGUEIRA
VILA MORANGUEIRA

VILA MORANGUEIRA
VILA MORANGUEIRA
VILA MORANGUEIRA

19

30/11/1967

30

30/11/1967

41

30/03/1963

CONVENCIONAL
CONVENCIONAL
CONVENCIONAL
CONVENCIONAL
CONVENCIONAL
CONVENCIONAL
CONVENCIONAL

CASA ECON.
PRONTO

CONVEN
CONVEN
CONVEN
CONVEN
CONVEN
CONVEN
CONVEN

Totalização –
- Unidades: 7938
- Empreendimentos: 63
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ANEXO 2
CATEGORIAS SÓCIO-OCUPACIONAIS158
O primeiro recorte para a construção das Categorias sócio-ocupacionais (CAT) foi a
divisão clássica de classes: detentores de capital versus despossuídos de capital. A partir daí,
foram feitos sucessivos cortes entre grande capital e pequeno capital, trabalho manual e trabalho
não-manual, trabalho formal e trabalho informal, e entre setores econômicos (secundário x
terciário, moderno x tradicional) – para maior detalhamento, veja-se Ribeiro, L.C.Q. e Lago,
L.C., “O espaço social das grandes metrópoles brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo e Belo
Horizonte”, Workshop de avaliação do Projeto FINEP/PRONEX ‘Metrópoles, Desigualdades
Socioespaciais e governança urbana: Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte’, Rio de
Janeiro, 2000.
A ocorrência (simultânea) de certas condições de ocupação, escolaridade, renda, posição
na ocupação e ramo de produção (relacionados no quadro a seguir) delimita cada categoria
sócio-ocupacional.
OCUPAÇÕES AGRÍCOLAS
OCUPAÇÕES AGRÍCOLAS (COD 10)
Renda: abaixo de 20 salários mínimos
Ocupação:
•
Criador de animais
•
Fazendeiro pecuarista
•
Proprietário da indústria vegetal
•
Empregador agrícola
•
Criador de pequenos animais
Sem nenhum filtro:
•
•
•
•
Com setor de atividade agrícola:
•

Ocupação =
Empregado agrícola
Operador agrícola
Trabalhador rural ( não especificado )
Trabalhador rural – animais, pesca, madeira, lenha,
carvão, borracha, erva mate e coleta
Ocupação:
Ajudantes diversos

ELITE DIRIGENTE

•
•
•
•
•

GRANDES EMPRESÁRIOS (COD 21)
Posição: empregador
Renda: 20 ou mais salários mínimos
Ocupação:
empregador agrícola
•
Analista computador
Criador de pequenos animais
•
Analista econômico
Criador de animais
•
Analista contábil
Fazendeiro pecuarista
•
Analista organizacional
Proprietário da indústria vegetal

158

Quadro organizado por MENDONÇA, J. Segregação e Mobilidade Residencial na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, 2002.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Psicólogo
•
Tabelião
•
Jornalista etc.
•
Artista plástico
•
Decorador
•
Provedor serviços lazer
•
Agrônomo
•
Veterinário
•
Desenhista
•
Geólogo
DIRIGENTES DO SETOR PÚBLICO (COD 22)
Posição : empregado de carteira assinada ou funcionário
Ocupação:
público estatutário
diplomata político
Renda: maior ou igual a 20 salários mínimos
Dirigente administração pública
Juiz
Promotor curador
DIRIGENTES DO SETOR PRIVADO (COD 23)
Escolaridade: Superior
Posição: empregado de carteira assinada
Renda: maior ou igual a 20 salários mínimos
Ocupação:
Dirigente agricultura
Dirigente comércio
Dirigente extração vegetal
Dirigente serviços hotelaria
Dirigente extração mineral
Dirigente transporte
Dirigente indústria transformação
Dirigente instituições financeiras
Dirigente construção civil
Dirigente instituições de ensino
PROFISSIONAIS LIBERAIS (COD 24)
Posição: Conta própria ou empregador
Ocupação:
Renda: igual ou maior que 20 salários mínimos
Engenheiro
Arquiteto
Médico
Dentista
Advogado
Proprietário da indústria extrativa
Empregador na indústria
Empregador construtor
Empregador comércio
Empregador hotelaria
Empregador transporte
Vendedor ambulante
Provedor de serviços
Logopedista etc.

ELITE INTELECTUAL
PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DE NÍVEL SUPERIOR (COD 41)
Posição: conta própria
Ocupação:
Renda: menor que 20 salários mínimos
Engenheiro
Arquiteto
Médico
Dentista
Advogado

OU
POSIÇÃO:
CONTA
PRÓPRIA (INDEPENDENTEMENTE
DE RENDA)
Ocupação:
Engenheiro agrimensor
Carógrafo
Químico
Farmacêutico
Físico
Geólogo
Meteorologista ocean.
Agrônomo
Biólogo
Bacteriologista
Veterinário
Enfermeiro diplomado
Logopedista etc.
Residente hospital
Atuário
Estatístico
Analista computador

Antropólogo
Psicólogo
Demógrafo
Agente social
Cientista político
Historiador
Professor Pesq. Ensino Superior
Docente Ensino Superior
Professor Segundo Grau
Professor Primeiro Grau
Religiosos conta própria
Jornalista etc.
Diretor espetáculos
Bibliotecário
Arquivologista
Analista de cargos etc.
Piloto navegador
Comissário de vôo
Oficial técnico de marinha
Técnico esportivo
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Analista econômico
Analista contábil
Analista organizacional
Sociólogo
EMPREGADOS DE NÍVEL SUPERIOR (COD 42)
Escolaridade: Superior
Ocupação:
Posição: empregado de carteira assinada
Dirigente extração mineral
Renda: menor do que 20 salários mínimos
Dirigente indústria transformação
Escolaridade: Superior
Dirigente construção civil
Posição: empregado de carteira assinada
Dirigente comércio
Renda: menor do que 20 salários mínimos
Dirigente serviços hotelaria
Dirigente transporte
Dirigente instituições financeiras
Dirigente instituições de ensino
Dirigente agricultura
Dirigente extração vegetal
OU
Posição: empregado de carteira assinada ou funcionário
público estatutário
Ocupação:
Agentes fiscais
Sociólogo
Engenheiro agrimensor
Antropólogo
Carógrafo
Psicólogo
Químico
Demógrafo
Farmacêutico
Agente social
Físico
Cientista político
Geólogo
Historiador
Meteorologista ocean.
Professor Pesq. Ensino Superior
Agrônomo
Docente Ensino Superior
Biólogo
Religiosos
Bacteriologista
Jornalista etc.
Veterinário
Diretor espetáculos
Médico
Bibliotecário
Dentista
Arquivologista
Enfermeiro diplomado
Analista de cargos etc.
Logopedista etc.
Piloto navegador
Residente hospital
Comissário de vôo
Atuário
Oficial técnico de marinha
Estatístico
Técnico esportivo
Analista computador
Oficial militar superior
Analista econômico
Delegado etc.
Analista contábil
Analista organizacional
OU
Escolaridade: Superior
Ocupação: Orientador Educacional
OU
Posição: Empregado com carteira assinada

OU
Posição: Funcionário público estatutário ou empregado
com carteira assinada
Escolaridade: Superior

Ocupação:
Engenheiro
Arquiteto
Médico
Dentista
Advogado
Ocupação:
Professor Segundo Grau
Professor Primeiro Grau
Orientador de ensino
Ocupação: Oficial Militar Superior

OU
Posição: Militar

PEQUENA BURGUESIA
PEQUENOS EMPREGADORES URBANOS (COD 31)
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Posição: empregador
Renda: menor que 20 salários mínimos
Ocupação:
Proprietário de indústria extrativa
Empregador na indústria
Empregador construtor
Empregador comércio
Empregador hotelaria
Empregador transporte
Vendedor ambulante
Provedor de serviços

Desenhista
Analista contábil
Analista organizacional
Jornalista etc.
Artista plástico
Decorador
Provedor serviços lazer

OU
Posição: conta própria
Ocupação: Provedor serviços lazer
COMERCIANTES POR CONTA PRÓPRIA (COD 33)
Ocupação:
Serviços por conta própria
OU
Renda: igual ou maior que 5 salários mínimos
Ocupação:
Feirante (não empregador)
Aguadeiro
Ambulante balas etc. / frutas e legumes / carnes etc.

Bilheteiro cambista
Outros ambulantes
Boleeiro

SETORES MÉDIOS
TRABALHADORES NÃO-MANUAIS EM ATIVIDADES DE SUPERVISÃO (COD 52)
Renda: menor que 20 salários mínimos
Ocupação:
Posição: Empregados com carteira assinada ou
Diplomata político
Funcionários Públicos estatutários
Dirigente Adm. Pública
Juiz
Promotor Curador
OU
Escolaridade: Não Superior
Ocupação:
Renda: menor que 20 salários mínimos
Dirigente agricultura
Posição: Empregado com carteira assinada
Dirigente extração vegetal
Dirigente extração mineral
Dirigente indústria transformação
Dirigente construção civil
Dirigente comércio
Dirigente serviços hotelaria
Dirigente transporte
Dirigente instituições financeiras
Dirigente instituições de ensino
OU
Ocupação:
Chefias e assistentes
Inspetores
Assistentes administrativos
Analista de qualidade
Técnico de segurança no trabalho

Corretor de imóveis
Operador no mercado financeiro
Leiloeiro avaliador
Controlador de tráfego
Agentes e fiscais div.
Corretor de seguros

TRABALHADORES NÃO MANUAIS EM ATIVIDADES TÉCNICAS E ARTÍSTICAS (COD 53)
Posição: Empregados com carteira assinada
Ocupação:
Ajudantes auxiliares
Desenhista
Operador de telecomunicações
Agrimensor
Topógrafo
Comunicador
Laboratorista
Cinegrafista
Técnico meteorologista
Cenotécnico
Auxiliar de radiologia
Operador de estúdio
Técnico contabilidade
Operador de imagem
Auxiliar estatística
Técnico agrícola
Agente censitário
Técnico ext. mineral
Programador de computador
Técnico indústria
Artista plástico
Técnico de serviços públicos
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Artesão
Decorador
Fotógrafo
Músico
Artista teatro rádio TV
Artista de circo

Técnico não especificado
Telegrafista
Atleta futebol
Outros atletas
Árbitro esportivo
OU

Posição: Conta própria

Ocupação:
Desenhista
Músico
TRABALHADORES NÃO-MANUAIS NAS ÁREAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO (COD 54)
Professor Primeiro Grau inicial
Ocupação:
Farmacêutico prático
Professor Primeiro Grau
Auxiliar fisioterapia
Professor pré-escolar
Ótico
Instrutor
Parteira
Outros professores
Protético
Bedel
Técnico lab. Clínico
Auxiliar de serviço médico (não doméstico)
OU
Escolaridade: Não Superior
Ocupação:
Posição: Funcionário público estatutário ou empregado
Professor Segundo Grau
com carteira
Professor Primeiro Grau
Orientador educacional
PROFISSIONAIS NÃO MANUAIS EM ATIVIDADES DE ROTINA /ESCRITÓRIO (COD 51)
Ocupação:
Almoxarifes
Arquivista
Conferentes despachador
Atendente de serviços
Datilógrafo ajudante
Ajudante administrativo
Operador proc. Dados
Comprador
Secretário taquígrafo
Manipulante (correio)
Ajudante contabilidade
Telefonista
Operador de copiadora
Contínuo
TRABALHADORES NÃO-MANUAIS NAS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E CORREIOS
(COD 55)

Posição: Empregados com carteira assinada
OU
Ocupação:
Escrivão
Oficial de Justiça
Auxiliar de cartório
Agente de correio
Praça militar

Ocupação:
Tabelião
Membro do corpo de bombeiros
Detetive e agente policial
Guarda civil
Agente penitenciário
Datiloscopista

OPERARIADO DO TERCIÁRIO
TRABALHADORES DO COMÉRCIO (COD 61)
Ocupação:
Balconistas atendentes
Caixa recebedor
Arrumador de prateleiras
Demonstrador modelo
Jornaleiro

Caixeiro viajante
Representante comercial
Propagandista
Agente de viagem etc.

OU
Posição: empregado com carteira assinada
Ramo:
Ocupação:
Comércio prod. Naturais / alimentos / vestuário / art.
Ajudante diversos
Domésticos / art. Gráficos / art. Construção / aparelhos
/ art. Transportes / art. Químicos / combustíveis
Ambulante
Pequeno comércio
Supermercados
Loja de departamento
Comércio de varejo
PRESTADORES DE SERVIÇO ESPECIALIZADO (COD 62)
Posição: empregado com carteira assinada, conta própria
ou outros
Ramo:
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Comércio prod. Naturais / alimentos / vestuário / art.
Domésticos / art. Gráficos / art. Construção / aparelhos
/ art. Transportes / art. Químicos / combustíveis
Ambulante
Pequeno comércio
Supermercados
Loja de departamento
Comércio de varejo
Hospedagem
Restaurantes
Assistência técnica – aparelhos
Assistência técnica – veículos
Reparação de móveis bombeiros
Consertos especializados
Serviços pessoais
Alfaiataria
Aluguel de roupas ( outros ser. Pess. Mal defini. )
Lavanderia
Serviços residenciais
Serviços de segurança

Jardineiro
Serviços de diversões
Serviços de comunicação
Serviços jurídicos
Serviços de contabilidade e ecn
Processamento de dados
Serviços de engenharia
Publicidade
Copiadoras
Arte e decoração
Investigação particular
Agenc de mão de obra
Serviços comerciais
Serviços financeiros
Caixa econômica
Seguros
Administração de imóveis
Mercado financeiro
Loteria
Consórcios

E
Ocupação:
Perfurador de poços
Arrais timoneiro
Afiador
Maquinista de embarcação
Ferramenteiro
Caldeireiro em navio
Torneador mecânico
Marinheiro (civil)
Ajustador mecânico
Camareiro
Ajudante mec veículos
Balseiro etc.
Ajudante mec máquinas
Condutor
Soldador
Estivador
Montador est metálicas
Maquinista de trem met
Ferreiro
Guarda-linha
Funileiro
Motorista
Lanterneiro
Arrumadeira (hotel)
Arreeiro coureiro
Garçom
Costureiro alfaiate
Copeiro balconista
Auxiliar costureiro
Governanta não doméstica
Calceiro
Maître de hotel
Camiseiro
maître - restaurantes
Bordadeira
cabelereiro
Sapateiro
barbeiro
Ajudante ind. Calçados
depilador
Marceneiro
manicure
Carpinteiro
passadeira (não doméstica)
Capoteiro
aprendiz
Envernizador
bilheteiro
Bobineiro eletricista
bombeiro (não corpo de)
Montador eletricista
feitor capataz
Eletricista
imunizador dedetizador
Eletrotécnico montador
jardineiro
Eletrotécnico reparador
lubrificador
Eletricista de instalações
operador de ab. água
Inst. Equip. comunicação
operador at diversas
Eletricista manutenção
atendente infantil (não doméstica)
Operador cent. Elétrica
guarda sanitário
Bombeiro
Joalheiro
Vidraceiro assentador
Borracheiro
Empedrador
Pintor industrial
Abatedor etc.
Empilheirista
Doceiro etc.
Caldeirista
Padeiro (empregado)
Acondicionador
Gráfico
Técnicos industriais div
Impressor
Encadernador
PRESTADORES DE SERVIÇO NÃO-ESPECIALIZADO (COD 63)
Posição: empregados com carteira assinada
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Ramo:
Comércio prod. Naturais / alimentos / vestuário / art.
Domésticos / art. Gráficos / art. Construção / aparelhos
/ art. Transportes / art. Químicos / combustíveis
Ambulante
Pequeno comércio
Supermercados
Loja de departamento
Comércio de varejo
Hospedagem
Restaurantes
Assistência técnica – aparelhos
Assistência técnica – veículos
Reparação de móveis bombeiros
Consertos especializados
Serviços pessoais
Alfaiataria
Aluguel de roupas
Lavanderia
Serviços residenciais
Serviços de segurança
Ocupação:
Ajudante diversos
OU
Ocupação:
Porteiro etc.
Ascensorista
Guarda – vigia
Servente faxineiro
Vigilância privada

Serviços de comunicação
Serviços jurídicos
Serviços de contabilidade e ecn
Processamento de dados
Serviços de engenharia
Publicidade
Copiadoras
Arte e decoração
Investigação particular
Agenc de mão de obra
Serviços comerciais
Serviços financeiros
Caixa econômica
Seguros
Administração de imóveis
Mercado financeiro
Loteria
Consórcios
Emprego doméstico
Jardineiro
Serviços de diversões

OPERARIADO DO SECUNDÁRIO
TRABALHADORES MANUAIS DA INDÚSTRIA MODERNA (COD 71)
Posição: empregados com carteira assinada, conta
própria ou outros
Ramo159:
indústria metais
Derivados petróleo
Equipamentos mecânicos
Plásticos e fibras
Equipamentos elétricos
Indústria farmacêutica
Acessório veículos
Perfumaria
Papel e papelão
Indústria do fumo
Acessórios borracha
Indústria gráfica
Insumos químicos
Petróleo
E
Ocupação:
Operador petróleo
Forneiro em olaria
Ajudante ind. Têxtil
Empilheirista
Técnico ind. Siderúrgica
Borracheiro
Operador ind. Siderúrgica
Recauchutador
Trefilador – ind.arames
Processador de fumo
Ajudante – ind.siderúrgica
Charuteiro
Galvanizador
Caldeirista
Afiador
Acondicionador
Polidor de metral
Ajudante ind. Papel
Ferramenteiro
Ajudante ind borracha e plástico
Cunhador de moedas
Técnicos industriais div
Prensador de metal
Arrais timoneiro
Fresador
Maquinista de embarcação
Torneador mecânico
Caldeireiro em navio
Ajustador mecânco
Marinheiro (civil)
Ajudante mec veículos
Camareiro
Ajudante mec máquinas
Balseiro etc.
Soldador
Maquinista trem met

159

Classificação como “Indústria de Transformação Dinâmica” , ver Müller ( 1998 ) .
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Montador est metáclicas
Guarda-linha
Caldereiro
Motorista
Ferreiro
Conservador ferrovias
Funileiro
Aprendiz
Lanterneiro
Bombeiro (não corpo de)
Cardador
Feitor capataz
Fiador (têxtil)
Lubrificador
Aux li;çadeira urdidor
Operador de ab.água
Tecelão
Eletricista manutenção
Tintureiro (ind.têxtil)
Operador cent. Elétrica
Arreeiro coureiro
Bombeiro
Costureiro alfaiate
Vidraceiro assentador
Auxiliar costureiro
Padeiro (empregado)
Marceneiro
Alambiqueiro etc.
Carpinteiro
Ajudante ind. Cacau chá
Lixador torneiro
Linotipista
Serrador de madeira
Gráfico
Capoteiro
Clicherista
Envernizador
Impressor
Bobineiro eletricista
Revisor gráfico
Montador eletricista
Encadernador
Eletricista
Acabador ind. Gráfica
Eletrotécnico montador
Vidraceiro (fabricação)
Eletrotécnico reparador
Ceramista
Eletricista de instalações
Decorador ceramista
Inst. Equip. comunicação
Operador atividades diversas
Pintor industrial
Ajudante diversos
TRABALHADORES MANUAIS DA INDÚSTRIA TRADICIONAL (COD 72)
Posição: empregado com carteira assinada ou outros
Ramo160:
Indústria de transformação
Indústria de madeiras
alimentos
Fabricação de móveis
Pedras
Couro
Águas e sal
Produtos plásticos
Pedras preciosas
Produtos de fibra
Minerais radioativos
Indústria vestuário
Minérios
Indústria calçados
Metais – extração e beneficiamento
Indústria Indústria de bebidas
Mineração não especificada
Indústria de construção ( out. ind. Tran. Mal def. )
Vime
Carvão mineral
Rendas e rede
E
Ocupação:
Trabalhador rural-madeira
Minerador
Prensista de madeira
Trabalhador rural – erva mate
Capoteiro
Operador mineração
Colcheiro
Ajudante indústria têxtil
Envernizador
Técnico indústria siderúrgica
Cesteiro
Operador indústria siderúrgica
Bobineiro eletricista
Trefilador – ind.arames
Montador eletricista
Ajudante – ind.siderúrgica
Eletricista
Galvanizador
Eletrotécnico reparador
Polidor de metral
Eletricista de instalações
Ferramenteiro
Instal de eq. Comunicação
Cunhador de moedas
Eletricista manutenção
Prensador de metal
Operador cent. Elétrica
Fresador
Bombeiro
Torneador mecânico
Vidraceiro assentador
Ajustador mecânco
Fiambreiro etc.
Ajudante mec veículos
Carniceiro charqueador
Ajudante mec máquinas
Abatedor etc.

160

Classificação como “Indústria de Transformação Tradicional”, ver Müller ( 1998 ) .
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Soldador
Montador est metáclicas
Caldereiro
Ferreiro
Funileiro
Lanterneiro
Cardador
Binador (têxtil)
Fiador (têxtil)
Rendeira
Aux liçadeira urdidor
Tecelão
Tapeceiro
Tarrafeiro
Tintureiro (ind têxtil)
Estampador
Acabador de tecidos
Arreeiro coureiro
Curtidor
Costureiro alfaiate
Auxiliar costureiro
Calceiro
Camiseiro
Figurinista
Cortador
Bordadeira
Chapeleiro
Ajudante ind. Calçados
Bolseiro
Marceneiro
Carpinteiro
Lixador torneiro
Serrador de madeira
Moedor de café etc.
Ajudante ind. Pescados
Ajudante indústria cacau e chá
Ajudante indústria óleos vegetais
Cozinhador

Mantegueiro etc.
Doceiro etc.
Patisseiro etc.
Padeiro (empregado)
Moendeiro
Caldeador de açucar
Alambiqueiro etc.
Linotipista
Gráfico
Clicherista
Impressor
Revisor gráfico
Encadernador
Acabador ind. Gráfica
Vidraceiro (fabricação)
Ceramista
Decorador ceramista
Forneiro em olaria
Joalheiro
Lapidador
Borracheiro
Vassoureiro (fab)
Pintor industrial
Empilheirista
Caldeirista
Acondicionador
Ajudante ind borracha e plástico
Operador inst.cimento
Técnicos industriais div
Arrais timoneiro
Maquinista de trem met
Guarda-linha
Motorista
Conservador ferrovias
Aprendiz
Bombeiro (não corpo de)
Lubrificador
Operador de ab. água
Operador atividades diversas
TRABALHADORES MANUAIS DE SERVIÇOS AUXILIARES (COD 73)
Posição: empregado com carteira assinada, conta própria
ou outros
Ramo:
Eletricidade
Transporte urbano
Gás
Correios
Água e esgoto
Telefones
Lixo
Armazéns
Pequeno transporte
Serviços diversos aux. Ind. Em geral
Transporte público
Administração financeira
Transporte de carga
Serviços de transporte
Transporte terrestre ( Rodoviário )
Org de serv de transporte
Transporte marítimo
Serviços navegação
Transporte aéreo
Serviços auxiliares ativ. econômica
E
Ocupação:
Perfurador de poços
Agente estação de trem
Afiador
Agente ou chefe de trem
Ferramenteiro
Maquinista de trem met
Torneador mecânico
Foguista de trem
Ajustador mecânco
Guarda freios
Ajudante mec veículos
Guarda-linha
Ajudante mec máquinas
Motorista
Soldador
Trocador de ônibus
Montador est metáclicas
Carteiro
Ferreiro
Garçom
Funileiro
Copeiro balconista
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Lanterneiro
Costureiro alfaiate
Marceneiro
Carpinteiro
Capoteiro
Bobineiro eletricista
Montador eletricista
Eletricista
Eletrotécnico reparador
Eletricista de instalações
Instal de eq. Comunicação
Eletricista manutenção
Operador cent. Elétrica
Bombeiro (não corpo de)
Gráfico
Impressor
Encadernador
Borracheiro
Pintor industrial
Empilheirista
Caldeirista
Acondicionador ( embalador )
Estivador

Maitre – restaurantes
Cabelereiro
Barbeiro
Manicure
Passadeira (Não doméstica)
Aprendiz
Bilheteiro
Bombeiro (não corpo de)
Feitor capataz
Jardineiro
Lixeiro
Lubrificador
Técnicos industriais div
Arrais timoneiro
Maquinista de embarcação
Caldeireiro em navio
Marinheiro (civil)
Camareiro
Balseiro etc.
Condutor
Operador de ab. água
Operador at diversas

OU
Funcionário público estatutário lixeiro
TRABALHADORES MANUAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (COD 74)
Posição: empregado com carteira assinada, conta própria
ou outros
Ramo:
Construção
Ocupação:
Trabalhador ext pedras
Ladrilheiro
Operador mineração
Bombeiro
Perfurador de poços
Vidraceiro assentador
Mestre de obras
Empedrador
Técnico indústria siderúrgica
Calafate
Afiador
Concretista draguista
Torneador mecânico
Marmorista (fab)
Ajustador mecânco
Pintos industrial
Ajudante mec veículos
Empilheirista
Ajudante mec máquinas
Caldeirista
Soldador
Técnicos industriais div
Montador est metáclicas
Maquinista de trem met
Ferreiro
Motorista
Funileiro
Aprendiz
Marceneiro
Lubrificador
Carpinteiro
Operador de ab. água
Bobineiro eletricista
Operador at diversas
Montador eletricista
Trabalhador conserv. Rodovias
Eletricista
Armador de ferros
Eletrotécnico reparador
Pedreiro
Eletricista de instalações
Ajudante pedreiro
Eletricista manutenção
Ajudante pintor
Operador cent. Elétrica
Estucador
Ajudante diversos
ARTESÃOS (COD 32)
Posição: conta própria
Ocupação:
Artista plástico
Marceneiro
Artesão
Carpinteiro
Costureiro alfaiate
Capoteiro
Chapeleiro
Joalheiro
Sapateiro

TRABALHADORES DA SOBREVIVÊNCIA
EMPREGADOS DOMÉSTICOS (COD 81)
Ocupação:
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Arrumadeira doméstica
Babá
Cozinheira doméstica
Diarista doméstica
Lavadeira doméstica
Governante / mordomo

Serviços domésticos
Atendente doméstico
Auxiliar serviço médico (doméstico)
Motorista (doméstico)
Jardineiro (doméstico
Passadeira (doméstica)
AMBULANTES (COD 82)

Renda: menor do que 5 salários mínimos
Ocupação:
Feirante (não empregador)
Aguadeiro
Ambulante balas etc/ frutas e legumes/carnes/ etc
OU
Posição : Diferente de empregador
Posição: empregado com carteira assinada

Bilheteiro cambista
Outros ambulantes

Ocupação:
Vendedor Ambulante ( div )
BISCATEIROS (COD 83)
Ocupação:
Engraxate
Fogueteiro
Guardador de carros
OU

Posição: conta própria

Ocupação:
Ajudante diversos

255

ANEXO 3
METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO DA TIPOLOGIA SOCIOESPACIAL161

Esta tipologia qualifica o espaço da RMM conforme sua ocupação social, a partir da
reprodução das “categorias sócio-ocupacionais” no espaço desta região. A tipologia
socioespacial mostra qual é a densidade de representação de cada categoria no espaço da região,
através dos índices de “variância” que elas apresentam.
Para tal objetivo se utilizou a Análise Fatorial de Correspondência a fim de se verificar
que a ocupação desigual do espaço é perpassada por uma homogeneidade de características
sócio-ocupacionais que congrega os moradores nas diferentes áreas e, estas, apresentarão
também características homogêneas entre si que as identifica, reunindo-as.

Gráfico 1 - Variância dos fatores na análise fatorial para 1991
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O gráfico 1 mostra que o espaço social de Maringá e região se estrutura prioritariamente
por princípios de hierarquia expressos pelos fatores 1 e 2, responsáveis por 84,3% da variância
total em relação ao perfil médio das áreas.
A análise fatorial demonstrou um resultado que está alicerçado em dois eixos principais
expressos pelos fatores 1 e 2, responsáveis por 84,3% da variância total em relação ao perfil
médio das áreas. Mais da metade dos perfis sócio-ocupacionais é explicada pelo fator 1 que
corresponde a 53,9% e que mostra que a diferenciação entre as classes é fundamental na
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estruturação do espaço metropolitano de Maringá, ou seja, há preponderância da hierarquia
social na composição deste espaço.
O segundo fator representa as diferenças de composição entre espaços periféricos e
espaços centrais e é responsável por 30,3% das variações. Ou seja, explica menos do que o fator
hierarquia social.
Gráfico 2- Espaço Fatorial das Áreas – 1991
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Gráfico 3- Espaço Fatorial dos Tipos – 1991

Gráfico 4
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