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Prefácio

O livro Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro trata dos resultados
da reprodução de uma lógica que concentra população de alta renda na cidade polo e
segrega moradores pobres para a sua própria periferia ou para os municípios do seu
entorno. Casos específicos de Maringá, mas, que se poderia generalizar para todos os
polos regionais brasileiros.
Com concentração da população de baixa renda na periferia; quer seja na periferia no polo; quer seja na periferia do polo, esta não se caracteriza por favela, porque
o processo de ‘favelização’ é bloqueado nas ações de planejamento da ordem social
urbana regional.
Nesse sentido, Maringá se orgulha não só do fato de não ter favelas, como do
fato de a ocupação do solo não ser produto de invasão, ilegalidade, irregularidade ou
de cardados “ad hoc” ou informais. No entanto, isso não significa essa periferia não
se encontrar ocupada pela população despossuída. Porém, o fato de se ter população despossuída que teve acesso à moradia pela via formal/legalizada, não melhora a
condição dela. Isto porque, o planejamento levado a cabo, e tão decantado, permite a
regulação do modo de acesso à moradia pelos despossuídos predominantemente pela
via da locação ou da cessão. Na ótica do acesso à moradia pela cessão, faz-se o modo
de integração econômica da reciprocidade a que se refere Polanyi, caracterizando,
assim, uma expressiva característica familística. Porém, quando se examina o modo
de acesso à moradia mediante a locação, constata-se que esse modo predomina em
relação aos despossuídos, o que caracteriza o modo de integração sob o signo mer-

cantil, ainda uma vez mais conforme mencionado por Polanyi. Quando se examina
o que significa o acesso à moradia pelos despossuídos mediante locação de imóveis,
constata-se um grau elevado de perversidade do mercado, por três razões: primeiro,
porque 35% dos despossuídos com renda familiar de 1 a 3 salários mínimos sustentam
o mercado rentista da locação de imóveis na aglomeração urbana da RMM (Maringá,
Sarandi e Paiçandu). Essa população de despossuídos se encontra em alto percentual
de trabalhadores em situação de fragilidade ocupacional, de, no mínimo, precarização
das relações de trabalho.
O fato da concentração da condição de fragilidade ocupacional na população
de despossuídos e da condição de acesso à moradia através do mercado rentista se
torna possível diante da ocorrência da segregação, o que é potencializada pela característica peculiar da cidade de Maringá que é o planejamento. Embora Maringá se
orgulhe de ser considerada a cidade que apresenta o melhor planejamento, a verdade é
que esse planejamento expressa o modo de produção do território que impõe a segregação como característica fundamental. De um lado, a autossegregação; de outros, a
fragmentação e a segregação; ao fim a inexistência do direito à cidade.
Prof. Dr. Paulo Roberto de Souza
Maringá - Julho de 2020.
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Apresentação
Ana Lúcia Rodrigues

Este livro apresenta os resultados dos últimos cinco anos de pesquisas que
orientei no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UEM, em
dissertações de Mestrado que tiveram alguma aderência à questão do Direito à Cidade,
aqui concebido como direito à luta pela cidade, conforme Lefebvre. Falamos da cidade produzida não para ser cidade – posto que é mercadoria; não para as pessoas morarem, pois, a indústria da moradia é apenas negócio – falamos da cidade produzida para
o loteador ganhar. Contudo, a produção dessa cidade como negócio lucrativo tem um
custo social, o desencontro e a segregação socioespacial, esta, por sua vez, uma força
motora da desigualdade social, a marca indelével destes tempos atuais, por agora.
A cidade para ser cidade deveria ser o espaço do encontro; do coletivo; da diversidade ; da construção da cidadania, afinal, ninguém é cidadão no espaço privado;
da possibilidade da ação política; da inclusão dos “sem parcela”; da produção do sentimento de tolerância e; consequentemente, dos laços de coesão social, que constituem
maior ou menor sociabilidade, o real fundamento da sociedade.
Os fatos ora trazidos à luz pela pesquisa realizada nos documentos oficiais,
nos arquivos históricos, nas entrevistas com agentes sociais, no desvelar dos acontecimentos invisíveis, são observados a partir da perspectiva da lei que regra o desenvolvimento e o crescimento urbano a qual assegura, por princípio, que a cidade cumprirá
sua função social mediante “o pleno exercício de todos ao direito à cidade”. Numa
defesa intransigente do cumprimento dos marcos assegurados pelo Estado Democrático de Direito, ancorado na Constituição Federal vigente no país.
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Oras, por que afinal o direito à cidade não rompe os meandros do poder e se
estabelece? Para responder a isso é preciso saber acerca do comando desse mecanismo
de dominação; acerca dos agentes e atores que conduzem a agenda urbana e a produção do urbano. Uma agenda e um urbano constituídos, ao que parece, pelos interesses
que reúnem os agentes de acumulação urbana (o mercado) e os agentes de regulação
urbana (o poder público) em alianças muito sólidas e duradouras. Esse é o quadro objetivo e conceitual que me animou a organizar os temas que compõem este livro, buscando oferecer ao leitor elementos que o façam responder se a agenda pública local é
pró-mercado; ou se é progressista e pró-bem estar ou; simplesmente administrativa,
pela sucumbência dos gestores à falaciosa agenda neoliberal que prega o desmonte
da institucionalidade pública e do Estado, por meio de vários ingredientes que têm
forte apelo midiático: a desregulamentação da economia com flexibilização de leis
econômicas e trabalhistas (que os “empreendedores individuais” e precarizados estão
percebendo o que significa); a privatização dos serviços e dos bens públicos; o estabelecimentos de teto de gastos públicos; o enxugamento da máquina etc., os ingredientes
da perversa receita.
Importante cada vez mais as pesquisas mostrarem, quem pagou a conta do
empreendimento e quem recebeu o incentivo, em relação à definição dos vetores de
crescimento das cidades e, principalmente, aos projetos urbanos, estes em geral sempre “legitimados” por engenhosas peças de marketing.
Esta é a moldura que acomoda os capítulos do livro em duas seções. A primeira seção agrega os capítulos cujos resultados constituem verdadeiros Espaços de
Segregação e Desencontro. São reflexões acerca de dados, informações e fatos que
expressam uma espécie de padrão no processo de crescimento e desenvolvimento da
cidade de Maringá que, por sua vez, reflete o que ocorre em todos os demais polos
regionais brasileiros. É praticamente um modus operandi uma receita para o crescimento urbano desigual, segregador e “naturalizado”.
A segunda seção do livro se constitui de Possibilidades para o Direito à Cidade e reúne capítulos cujos dados, informações e reflexões apontam para a efetiva possibilidade de implementação do direto à cidade, a partir dos marcos legais brasileiros
e de toda uma legislação complementar que poderia romper as estruturas de poder se
fosse apreendida pelos principais interessados, os cidadãos. Assim, são reunidos nesta
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seção capítulos que deixam entrever possibilidades de que os princípios que regem o
desenvolvimento urbano nacional se tornem efetivo, sendo o direito à cidade, o primordial deles.
A primeira seção do livro se compõe dos capítulos de 1 a 4 que explicitam
espaços de segregação e desencontro. No capítulo 1 intitulado “Concessões da legislação urbana para um loteamento fechado na zona rural de Maringá (PR)”, Caroline
Pagamunici Pailo traz os resultados do estudo de caso realizado para a implantação do
empreendimento Jardins de Monet Residence, condomínio clube fechado de alto padrão
com características exclusivamente urbanas, instalado na Zona Rural de Maringá (PR).
A hipótese levantada para o estudo de caso foi, verificar as possíveis coalizões entre o
poder público e o agente privado, e sua expressão nas agendas e projetos urbanos na
cidade de Maringá (PR). Como referencial para pesquisa foi utilizada a Teoria dos Regimes Urbanos, que visa compreender como essas coalizões perduram no tempo e se elas
têm a capacidade de direcionar uma agenda de transformações na cidade com foco no
desenvolvimento econômico pelo urbano. Para a busca dos resultados obtidos, além de
larga pesquisa teórica, que envolveu compreender a dinâmica dos instrumentos jurídicos constitucionais, do Estatuto das Cidades e da legislação urbanística de Maringá, foi
realizada a pesquisa empírica na SEPLAN (Secretaria de Planejamento do Município
de Maringá-PR), com a análise dos processos administrativos de pedido de viabilidade
e implantação do empreendimento e também das Atas do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial e ata de Conferência de Alteração do Plano Diretor, bem
como a análise reportagens veiculadas na mídia local.
No capítulo 2 intitulado “PAC-Santa Felicidade: uma análise do Programa de
desfavelização na cidade sem favelas”, Priscila de Almeida Souza, realiza um estudo
que tem por objetivo compreender e analisar os diversos argumentos utilizados pelo
poder público maringaense para a inserção do Conjunto Habitacional Santa Felicidade
(CHSF) no Programa de Aceleração do Crescimento-Zona Especial de Interesse Social – Santa Felicidade (PAC-ZEIS-SF), um Programa contemporâneo de desfavelização, a partir do PAC- Urbanização de Assentamentos Precários (PAC-UAP), lançado
em âmbito Federal, no ano de 2007. A análise se inicia relembrando a grande contradição presente neste projeto: de que em Maringá não há favelas. Como metodologia
do estudo, se utiliza de levantamento bibliográfico e análise de dados presentes em
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três diagnósticos realizados pela Secretaria Municipal de Planejamento de Maringá
(SEPLAN); Secretaria Municipal de Assistência e Cidadania de Maringá (SASC) e
Observatório das Metrópoles – Região Metropolitana de Maringá (RMM). Por resultado, primeiramente se evidenciou que o CHSF era e continua sendo um bairro pobre
e segregado no tecido urbano. Além disso, se identificou uma nova situação de violação de direitos aos moradores, a partir da remoção dos mesmos para diversas áreas da
cidade, onde se vê carência de equipamentos públicos, pois são áreas de implantação
recente de novos bairros, bastante distinta da então realidade do CHFS.
No capítulo 3 intitulado “Programa Minha Casa Minha Vida e a segregação
socioespacial das famílias de baixa renda no município de Maringá”, Josivaldo Souza
Reis, desenvolve a pesquisa como uma análise que se soma às demais na compreensão
do processo da segregação socioespacial que no caso em tela se vincula à famílias de
baixa renda, contempladas com moradia do Programa Minha Casa Minha Vida localizadas no Distrito rural de Floriano no município de Maringá. Um estudo desenvolvido
no mestrado do Programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá – UEM. Cotejou-se o espaço urbano de Maringá como um lugar por
excelência de processos de produção e reprodução social e de sociabilidades, no qual
há situações de pobreza, exclusão social, segregação socioespacial, desigualdades,
dentre outros. As análises tecidas na pesquisa se ancoraram nas concepções da teoria
marxista do valor-de-troca, por meio da qual restou evidenciado um modelo de cidade
que vem se constituindo como um produto, uma mercadoria funcional, sobretudo, para
o capital imobiliário e para os produtores privados de cidade. Ademais, por meio de
pesquisa de campo realizada em 2016 e 2017, por meio da aplicação de questionário
estruturado, realizou-se um estudo de caso, mediante recorte amostral simples de 210
famílias, que são 50,23%, de um universo de 418 beneficiárias de empreendimentos
habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida, implantados entre 2011 e 2015,
a saber: Pioneiro Gonçalo Vieira dos Santos; José Israel Factori e Pioneiro José Pires
de Oliveira – todos situados no distrito rural de Floriano em que se pretendeu compreender quais fatores incidem e contribuem na formação dos processos de segregação
socioespacial destas famílias.
No capítulo 4 intitulado “A atuação do Conselho de Planejamento e Gestão
Territorial de Maringá e os percalços na garantia do direito à Cidade”, Ana Lúcia
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Rodrigues desenvolve um cujo objetivo geral visa responder se a implementação do
direito à cidade em Maringá-PR. está assegurada ou, entravada, a partir da atuação do
Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial (CMPGT) e, de forma peculiar, busca também apresentar a própria experiência da autora como conselheira no
período em que representou a Universidade Estadual de Maringá entre julho de 2009 a
janeiro de 2015. A hipótese investigada é de que a regulação do processo de desenvolvimento do território maringaense no período analisado esteve sob intensa influência
do urbanismo neoliberal, aquele que perpetua e se mantém na coalisão entre Estado e
agentes do capital privado sob a hegemonia do “desenvolvimento econômico”. De tal
modo, o capítulo se divide em três seções. Na primeira são apresentados a criação do
Conselho, no contexto do Plano Diretor (Lei 632/2006) e algumas decisões e posições
dos conselheiros, por meio das quais se busca identificar qual regime urbano define o
desenvolvimento de Maringá (pró-mercado ou de bem-estar). A segunda se compõe da
apresentação de alguns casos que materializam as concepções de cidade que preponderam entre os conselheiros no CMPGT e, na terceira seção, são apresentadas referências e reflexões por meio das quais foi possível demonstrar que a posição majoritária
no período analisado é pró-mercado, em concepções que entendem que bem-estar é
mercadoria a ser adquirida por aqueles com posições solváveis, aqueles que se busca
atrair para os negócios ou para a morada, num círculo vicioso que promove e aprofunda a segregação e toda vez que se planeja, o desencontro é a marca que se aprofunda
e impede o direito à cidade.
Os próximos capítulos do 5º. ao 9º compõem a segunda seção do livro e se
estruturam como possibilidade para a efetivação do direito à cidade. No capítulo 5
intitulado “Análise quantitativa do Programa Minha Casa Minha Vida no período de
2009 e 2013”, Naiara Sandi de Almeida Alcantara, elabora um trabalho que analisa
o pós-ocupação nacional da política pública habitacional Minha Casa Minha Vida
(MCMV), entre 2009 e 2013, por intermédio da manipulação do banco de dados gerados através da Pesquisa de Satisfação dos Beneficiários do Programa Minha Casa
Minha Vida, realizada e financiada pelo Ministério das Cidades (MCIDADES), Secretaria Nacional de Habitação (SNH) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), composta por uma amostra de 7.252 Unidades Habitacionais (UH), representantes do universo de casas entregues até o período da pesquisa, em todo o país.
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As entrevistas foram compostas por questionários estruturados, aplicados no segundo
semestre de 2013. Todas as inferências realizadas são referentes aos beneficiários do
MCMV no período que compreende meia década desde a criação do programa. O
objetivo central da pesquisa foi desenvolver um estudo sobre o programa em relação
à manutenção das características de falta de qualidade de vida urbana e do déficit
habitacional. Para a análise da qualidade de vida urbana utilizou-se: i) qualidade da
habitação; ii) qualidade urbana e iii) vulnerabilidade social e para o estudo do déficit
foi utilizado três, das quatro condições que o compõe. Os resultados demonstraram
que as famílias beneficiárias não estão mais em nenhuma das condições que compõe
o déficit habitacional, contudo constatou-se se falta de qualidade de habitação, baixa
qualidade urbana, situação de periferização e vulnerabilidade social.
No capítulo 6 intitulado “O direito à cidade: uma análise da (re)produção da
habitação social na aglomeração urbana Paiçandu-Maringá-Sarandi (PR)”, Pollyana
Machiavelli trata sobre a (re)produção das habitações de interesse social na aglomeração urbana Paiçandu – Maringá – Sarandi, e a forma como a temática a respeito do direito à cidade tem sido abordada pelas gestões urbanas nos três municípios, sobretudo
nos conjuntos habitacionais populares implantados sobre a malha urbana nas últimas
três décadas. A escala do trabalho contempla os limites urbanos de cada município e
a mancha como um todo, sendo trabalhado desta forma com destaque para, as cidades
de maneira isolada e suas interações, bem como as relações com a mancha urbana.
O objetivo deste trabalho foi verificar se o direito à cidade tem sido cumprido nos
conjuntos habitacionais populares implantados nas últimas três décadas. Para isso,
foram analisados diversos aspectos qualitativos e quantitativos, como a existência de
equipamentos urbanos municipais no entorno imediato do conjunto habitacional, no
momento em que o mesmo foi implantado. Foram analisados equipamentos de saúde (Unidades Básicas e Hospitais Públicos), de educação (escolas estaduais) e lazer
(praças e parques públicos). A análise foi feita no final de cada década, iniciando o
processo na década de 1990, anos 2000 e 2010, sendo finalizada com coleta de dados
do ano de 2016.
No capítulo 7 intitulado “Direito à cidade e Conselhos de Política Urbana:
uma abordagem inicial sobre municípios da Região Metropolitana de Maringá”, Ingrid Spagnol Pereira, apresenta o atual funcionamento do equivalente ao Conselho
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da Cidade nos 26 municípios da Região Metropolitana de Maringá (RMM), considerando que, em cada municipalidade a denominação é diferenciada. Com o objetivo de identificar e compreender os desafios para a criação ou dificuldades no seu
desenvolvimento e, assim refletir se o Direito à Cidade está assegurado, visto que o
Desenvolvimento Urbano e Democrático do Município dependem da simbiose entre o
Plano Diretor e o funcionamento destes conselhos de política urbana e urbanística. Ao
fim se busca demonstrar interesses envolvidos neste processo que podem facilitar ou
impedir a implementação do Plano Diretor Municipal e o cumprimento dos princípios
da política nacional urbana, em torno da função social da cidade e da propriedade, da
sustentabilidade e da gestão democrática. Em termos metodológicos, foi realizada a
revisão bibliográfica e, depois, a pesquisa junto aos sítios eletrônicos dos municípios,
bem como a análise dos Planos Diretores, atas e pautas dos Conselhos de política
urbana nestes territórios municipais. Os resultados apontaram que em muitos municípios da RMM, os conselhos não demonstram no sítio eletrônico, seu funcionamento;
não disponibilizam as atas e pautas das reuniões e que tem-se o descumprimento da
legislação aos princípios da função social da cidade, da propriedade e, principalmente,
da gestão democrática, pois a democracia não se constrói sem a garantia da disponibilidade das informações e dados.
No capítulo 8 intitulado “A revisão do Plano Diretor do município de Maringá: o direito à cidade através do processo participativo”, Hebert de Paula Giesteira
Villela, aborda a gestão democrática participativa como assunto de relevante importância dentro da temática do planejamento territorial das cidades e muito pertinente e
atual, por justamente estar o Brasil num momento histórico de forte processo de resistência em defesa da democracia e, ao mesmo tempo, buscando consolidar processos
participativos para assegurar e viabilizar o direito à cidade. O trabalho teve o objetivo
de identificar os dispositivos legais que auferem a possibilidade de participação democrática na gestão territorial do município de Maringá, a partir do exame do texto de
lei que instituiu seu atual Plano Diretor e, então, analisar o processo em andamento,
de revisão do Plano Diretor do município, dando ênfase à participação da sociedade
organizada e dos movimentos sociais à luz do direito à cidade, ou seja, para identificar
se os procedimentos participativos asseguraram a efetiva participação. Assente nisso,
reforçado por uma discussão teórica que envolve o tema, primou-se por classificar os
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instrumentos da lei que disponibilizam para a sociedade, formas de participação nas
decisões sobre o ordenamento do espaço territorial. A análise dos dados contemplou
a apresentação de três agrupamentos instrumentais de participação democrática, os
dispositivos gerais, os instrumentos especificados e as esferas da participação popular
na gestão municipal territorial, sendo que, nestas esferas é que se levantou e analisou
como se deu o processo participativo da revisão em andamento. A metodologia se
desenvolveu por meio da leitura e sistematização dos marcos legais e das referências
teóricas sobre participação e também do levantamento e análise da documentação disponibilizada pelo poder público para identificar como ocorreu o processo participativo
através de Audiências Públicas da revisão do Plano Diretor, para integralizar a primeira etapa composta por “mobilização e proposta metodológica” e a segunda de “leitura
temática integrada”, cuja metodologia prevê ainda mais duas etapas que consistem em
“diretrizes e propostas” e “legislação e implementação”. A reflexão teórica e levantamento e análise dos mecanismos de participação utilizados nas duas fases observadas
da revisão do PD de Maringá, permitiram concluir que o processo implementado foi
formalmente democrático, cumprindo o ritual normativo, todavia, sem assegurar uma
ampla participação cidadã.
No capítulo 9 intitulado “O protagonismo do gestor público no desenvolvimento de Maringá-PR”, Domingos Trevizan Filho apresenta as gestões municipais de
cada mandato de prefeito do município de Maringá-PR, com a finalidade de demonstrar o protagonismo dos gestores públicos no processo de desenvolvimento do município. É um contraponto a um discurso hegemônico ancorado na força da influência da
cidade planejada pela Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP), pois
a empresa loteadora não deve ser apontada como a “mãe” do planejamento e muito
menos do desenvolvimento da cidade. É dado ênfase às realizações dos prefeitos, com
relato das articulações políticas que garantiram a vitória de cada um nas eleições. Em
ordem cronológica, essas etapas foram analisadas com base em fatos históricos relatados na imprensa; em entrevistas com importantes personagens ou fatos vivenciados
pelo autor. A metodologia utilizada foi uma narrativa construída com informações
obtidas em entrevistas com todos os prefeitos (à exceção do segundo), com pioneiros
e políticos locais, pesquisas em jornais, revistas e acervos públicos, bem como relatos
de memórias próprias. Um capítulo estruturado em duas seções, sendo que a primeira

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
16

Apresentação
Ana Lúcia Rodrigues

mostra o início do protagonismo do gestor executivo em relação ao planejamento e
desenvolvimento de Maringá, implementado a partir do primeiro mandato de João
Paulino Vieira Filho (1961-1964) e consolidado nos oito anos posteriores, respectivamente nas administrações de Luiz Moreira de Carvalho e Adriano Valente. A segunda
parte do capítulo relata as principais realizações de cada uma das gestões dos outros
11 prefeitos, de 1973 a 2017. Da primeira gestão, de Inocente Villanova Júnior, à atual, de Ulisses Maia, se mostrou que as decisões dos prefeitos foram e ainda são fundamentais para que a cidade mantenha uma característica sui generis¸ diferenciando-se
de outras fundadas na mesma época.
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CAPÍTULO I

Concessões da legislação urbana
para um loteamento fechado na zona
rural de Maringá (PR)
Caroline Pagamunici Pailo

RESUMO
Este capítulo traz os resultados do estudo de caso realizado para a implantação do
empreendimento Jardins de Monet Residence, condomínio clube fechado de alto padrão
com características exclusivamente urbanas, instalado na Zona Rural de Maringá (PR).
A hipótese levantada para o estudo de caso foi, verificar as possíveis coalizões entre
o poder público e o agente privado, e sua expressão nas agendas e projetos urbanos
na cidade de Maringá (PR). Como referencial para pesquisa foi utilizada a Teoria dos
Regimes Urbanos, que visa compreender como essas coalizões perduram no tempo e
se elas têm a capacidade de direcionar uma agenda de transformações na cidade com
foco no desenvolvimento econômico pelo urbano. Para a busca dos resultados obtidos,
além de larga pesquisa teórica, que envolveu compreender a dinâmica dos instrumentos
jurídicos constitucionais, do Estatuto das Cidades e da legislação urbanística de
Maringá, foi realizada a pesquisa empirica na SEPLAN (Secreatria de Planejamento
do Município de Maringá (PR)), com a análise dos processos administrativos de pedido
de viabilidade e implantação do empreendimento e também das atas do Conselho
Municipal de Gestão e Planejamento Territorial e ata de Conferência de alteração do
Plano Diretor, bem como a análise reportagens veiculadas na mídia local.
Palavras-chave: Regime Urbano. Empreendedorismo. Planejamento Urbano.
Coalizões. Maringá (PR).
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Concessões da legislação urbana para um loteamento
fechado na zona rural de Maringá (PR)
Caroline Pagamunici Pailo1

INTRODUÇÃO
Neste capítulo são apresentados os resultados do estudo de caso realizado,
tendo como objetivo geral da pesquisa identificação de coalizões existentes entre o
poder público e privado e sua expressão nas agendas e projetos urbanos na cidade de
Maringá, como forma de contribuir com o debate sobre os regimes urbanos.
Os objetivos específicos desta pesquisa foram traçados com o fim de compreender o empreendedorismo urbano contextualizando-o na realidade de Maringá
(PR); estudar o processo de alteração legislativa urbanística, que deu legalidade para
a implantação do empreendimento Jardins de Monet Residence; identificar os agentes
(poder público e privado) que compõem coalizões que contribuíram para a implantação do loteamento Jardins de Monet Residence e por fim, contribuir, a partir do estudo
das coalizões, com o debate sobre os regimes urbanos na cidade de Maringá (PR).
Essas ações foram identificadas e analisadas por meio do estudo de um caso:
o empreendimento Jardins de Monet, cuja escolha se justifica pela necessidade de ser
um estudo de caso, que mostrou caminhos para a compreensão das coalizões dos poderes público e privado na cidade de Maringá (PR).
Como recorte temporal de análise, considerou-se que a normatização das cidades e dos espaços urbanos tem sua essência na Constituição Federal do Brasil, promulgada em outubro de 1988, quando determina que a propriedade deva atender a
sua função social e que o objetivo da política de desenvolvimento urbano é ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes.
1

Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá/PR, carolpagamunici@hotmail.com.
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Para regulamentação e efetividade da norma constitucional, foi editada a Lei
Nº 10.257/2001, conhecida como Estatuto da Cidade, que regulamentou os artigos
182 e 183 da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelecendo instrumentos que ativem a função social das cidades e da propriedade urbana.
A partir destes instrumentos jurídicos, os gestores das cidades ficaram obrigados a solucionar problemas sociais como o direito à moradia, acesso ao transporte público, saneamento, empregos e outros, oferecendo, aos cidadãos, bens e instrumentos
públicos em prol do bem coletivo.
No entanto, mesmo com todos os avanços trazidos por este Estatuto, ele previu também, instrumentos pró-mercado como as operações consorciadas urbanas, que
passam a legitimar, os investimentos em parcerias público-privadas, ou de repasses
de recursos públicos, para a indústria da construção civil empresarial, voltados para
construção e venda de imóveis, para as classes, média e de alta renda, tornando o espaço urbano uma mercadoria inacessível para a grande maioria da população, cuja renda
é insuficiente para arcar com os custos do mercado.
Através de referencial teórico-metodológico dos regimes urbanos, buscou-se
compreender a constituição e estabilidade das coalizões políticas entre o público e o
privado, responsáveis pelas principais agendas públicas urbanas na cidade de Maringá,
bem como os arranjos que, embora não explícitos, servem-se de todo aparato público,
para dinamizar a produção do espaço urbano e se apropriarem dos lucros gerados.
Pretendeu-se, através do estudo de caso (Jardins de Monet Residence), compor
o conjunto dos estudos que visam à identificação dos regimes urbanos, que dão existência à cidade e região de Maringá e como isso tem rebatimento no território; investigar a constituição e estabilidade das coalizões políticas, responsáveis pelas principais
agendas políticas urbanas e na produção do espaço urbano; demonstrar os pressupostos teórico-metodológicos, que apontam o desenvolvimento urbano mercantilizado
ou, mais recentemente, financeirizado, como componente da reprodução da riqueza.
A análise das coalizões e a forma como se mantém e perduram no tempo, foram aspectos relevantes da pesquisa, permitindo identificar um histórico de poder na
cidade, suas variações e formações sociais e espaciais.
Das informações primárias conseguidas, através deste estudo de caso, buscou-se compor os estudos para investigação e compreensão das coalizões, entre setores
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público e privado, que mantém um vínculo estreito participativo nas decisões locais,
no que se refere ao desenvolvimento econômico da cidade, através da “sociedade civil
organizada”, com o fim de compreender como se dá a hegemonia dessas coalizões,
quão duradouras e hegemônicas podem ser para o desenvolvimento econômico, através da política urbana.

1. TEORIA DOS REGIMES URBANOS
Os primeiros estudos sobre os regimes urbanos concentraram-se na literatura
anglo-saxã, especialmente nas cidades estadunidense na década de 1980. Estes estudos assemelham-se “a um modelo mais analítico do que teórico, posto que suas diferentes abordagens, em estudos de caso, encontram limitações a depender do contexto
social e econômico pesquisado” (SILVA; CLEMENTINO; ALMEIDA, 2017, p. 5).
Silva, Clementino e Almeida (2017), apontam também, que o conceito de regime urbano “apresentou relativo sucesso em língua inglesa, embora sua migração à
Europa e aos países latinos americanos, tenha-se dado de modo mais exploratório ou
em articulação com outras análises – como a da Teoria da Regulação” (SILVA; CLEMENTINO; ALMEIDA, 2017, p. 5).
Para Abramo (1995), “um “regime urbano” definiria as formas particulares
que assumem os processos de produção e de apropriação da espacialidade construída”
(ABRAMO, 1995, p. 515).
Por outro lado, Silva, Clementino e Almeida (2017) consideram que o conceito trazido por Abramo (1995), difere das referências estadunidenses, explicando que,
para “cientistas políticos e sociólogos norteamericanos, regimes urbanos constituem
as formas de relacionamento (com durabilidade) entre a esfera pública e o mercado,
ou melhor, entre as instituições públicas governamentais e os interesses econômicos
não governamentais” (SILVA; CLEMENTINO; ALMEIDA, 2017, p. 5).
Sob a ótica da teoria dos regimes urbanos, busca-se verificar se há, nas cidades, coalizões com “capacidade de direcionar uma agenda de transformações na
Cidade com foco no desenvolvimento econômico, ou melhor, um desenvolvimento
econômico pelo urbano” (SILVA; CLEMENTINO; ALMEIDA, 2017, p. 9).
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Silva, França e Santos Júnior (2017), ainda esclarecem que a novidade trazida, pela abordagem dos regimes urbanos, é seu objeto de estudo tendo,
[...] seu foco nas relações de pressão e negociação entre o poder público local e o mercado, no contexto de um padrão de acumulação e
regulação estatal, tendo como contexto a progressiva assunção pelos
governos locais de responsabilidades e competências vinculadas ao
desenvolvimento econômico, atração de capitais e competição interestatal (SILVA, FRANÇA e SANTOS JÚNIOR, 2017, p.2).

No contexto norte-americano, a estrutura de arrecadação municipal dependia dos impostos sobre a propriedade imobiliária e do controle privado da produção,
desta forma, o poder local tinha necessidade de atrair investimentos privados que
aumentassem o potencial de arrecadação municipal (RIBEIRO; SANTOS JÚNIOR;
CARVALHO, 2017).
Para explicar o contexto norte-americano, Logan e Molotch2 (1987), publicaram o livro chamando Urban fortunes economy of places, no qual conceituam as
cidades como “máquinas de crescimento” e, como bem descreve Arantes (2013):
Em duas palavras, a ideia de cidade como growth machine pode ser
assim resumida: coalizões de elites centradas na propriedade imobiliária e seus derivados, mais uma legião de profissionais caudatários de
um amplo arco de negócios decorrentes das possibilidades econômicas dos lugares, conformam as políticas urbanas à medida em que dão
livre curso ao seu propósito de expandir a economia local e aumentar
sua riqueza (ARANTES, 2013, p. 27)

Em outra perspectiva Ribeiro, Santos Júnior e Carvalho (2017), esclarecem
que a transposição desta análise, sob a ótica da “máquina de crescimento”, não seria
aplicável à análise das coalizões e políticas pró-crescimento no contexto brasileiro,
pois “nos regimes urbanos o canal de influência ocorre no sentido do público para o
setor privado, de maneira inversa às máquinas de crescimento” (RIBEIRO; SANTOS
JÚNIOR; CARVALHO, 2017, p. 54) e acrescenta:

2

Antes da publicação do livro com John Logan, Harvey Molotch publicou um paper no jornal American Journal
of Sociology, em 1976, já considerando a cidade como máquina do crescimento (Arantes, 2013).
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Para as últimas, o ativismo dos empreendedores é a força principal e
as autoridades locais são vistas como aliadas no objetivo de promover
o crescimento e intensificar os usos do solo. O crescimento assume o
status de ideologia, que mantém a coalizão unida. Os regimes urbanos, ao contrário, derivam sua força de uma diversidade de interesses
que não precisam estar de acordo em todas as questões, sendo um dos
objetivos da cooperação lucrar com pequenas oportunidades [...](RIBEIRO; SANTOS JÚNIOR; CARVALHO, 2017, p. 54).

Quanto às parcerias público-privadas, como prática para o crescimento das
cidades brasileiras, Arantes (2013), esclarece que
Para variar, a receita veio dos Estados Unidos. E, com ela, outra palavra-isca, a famigerada “revitalização urbana”, bem como seus derivados não menos famigerados : a “parceria” entre setor público e
a iniciativa privada, encarregada por sua vez de “alavancar” (outro
neologismo ianque – to levarge) investimentos privados com fundos
públicos (sempre segundo a descrição de Peter Hall) (ARANTES,
2013, p. 22).

Para Silva, França e Santos Júnior (2017), grosso modo a análise de fundo dos
regimes urbanos:
[...] é compreender a articulação política entre Estado, mercado e sociedade, mediada por diferentes/múltiplos agentes da sociedade, em
um dado território urbano. [...] o foco dos estudos não é o Estado Nacional (ao contrário dos Regimes Políticos em si), mas sim a cidade e
o urbano na perspectiva de que essa escala é plena de tensões e contradições entre políticas do Estado e interesse do Mercado (SILVA;
FRANÇA; SANTOS JÚNIOR, 2017, p. 2).

Essa articulação entre Estado, mercado e sociedade ocorre, via de regra, por
meio da formação de coalizões em prol de uma determinada agenda urbana, assim,
para a existência de um regime urbano, a “estabilização dessas coalizões deverá sustentar um padrão de cooperação de longo prazo [...] assim, mudanças na administração não devem promover mudanças de regimes” (RIBEIRO; SANTOS JÚNIOR;
CARVALHO, 2017, p. 54).
Silva, França e Santos Júnior (2017), apontam que os grupos formadores da
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coalizão, se articulam por meio de um projeto que “consiga transformar interesses em
ações de ganho econômico. Tais ganhos conformam um ambiente de negócios que por
sua vez, sustenta a Coalizão e mantém o Regime Urbano em dada direção” (SILVA;
FRANÇA; SANTOS JÚNIOR, 2017, p. 7).
Ao citar autores como Stone (1989)3 e Casèllas (2006)4, Silva, França e Santos
Júnior (2017), explicam que o conceito da teoria dos regimes urbanos, está baseado
na articulação entre o governo, mercado e sociedade, onde atores trabalham de modo
conjunto para garantir a governabilidade e o alcance de objetivos comuns:
Para Stone (1989) essa coalizão não necessariamente precisa ser formal,
pode ser construída também um campo de incertezas, dando ênfase nos
arranjos locais, sob pressão externa. Casèllas (2006) acrescenta que o
regime urbano é criado por meio de um grupo informal relativamente
estável de agentes públicos e privados que, devido ao seu acesso aos
recursos institucionais e econômicos, proporcionam estabilidade na
tomada de decisões de governabilidade urbana. O Poder é, para as
abordagens dentro da TRU, o motor que impulsiona a reprodução social
e a produção sócio espacial da cidade; a acumulação do capital, neste
caso, é decorrente da capacidade de agregar poder e, consequentemente,
deliberar sobre as políticas de investimento urbano (SILVA; FRANÇA;
SANTOS JÚNIOR, 2017, p. 9).

Para se configurar um regime urbano, é necessária à constatação de coalizões duradouras entre o ente público e o privado, que ultrapassem as administrações e tem impacto direto sobre a política urbana local, que ocorre através de barganhas e acordos mútuos.
A análise dessas coalizões e a forma como se mantém e perduram no tempo,
são aspectos relevantes na identificação dos regimes urbanos, que permite construir
um histórico do poder na cidade, suas variações e formações sociais e espaciais.
Desta forma, para se estabelecer essas relações - econômicas sociais e políticas - o enfoque deve se dar na economia política da cidade, no poder e na governança urbana, quando da análise da agenda e dos projetos urbanos, com a finalidade de
identificar a relação entre o modo de produção, circulação e distribuição do capital na
cidade (SILVA; FRANÇA; SANTOS JÚNIOR, 2017).
A obra de Clarence Satone, qual se refere aos autores é REGIME POLITICS: GOVERNING ATLANTA 19461988. Lawrence: University Press of Kansas, 1989.
4
Esta obra não consta na bibliografia do artigo apresentado pelos Autores.
3
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A contribuição da Teoria dos Regimes Urbanos esta em demonstrar o “modus
operandi das coalizões hegemônicas presentes no urbano, bem como de potencialmente lançar luz sobre como as relações de poder local são engendradas” (SILVA;
FRANÇA; SANTOS JÚNIOR, 2017, p. 13), permitindo a comparação de diferentes
graus de desenvolvimento em um mesmo território e, contribuindo para “explicar
e responder por que cidades que estão em um mesmo território nacional, e, portanto, submetidas às mesmas forças multiescalares no nível nacional e internacional,
apresentam variações tão significativas em seus níveis de desenvolvimento” (SILVA;
FRANÇA; SANTOS JÚNIOR, 2017, p. 13).
Como se trata de um estudo realizado com recortes históricos e espaciais “para
explicar a emergência de diferentes regimes urbanos nos Estados Unidos” (RIBEIRO;
SANTOS JÚNIOR; CARVALHO, 2017, p. 55), deve-se ter alguns cuidados, quando
sua a transposição é feita para outros países.
As comparações, no entanto, devem evitar os seguintes riscos: i)
generalizar a existência de regimes urbanos para todas as cidades. Os
regimes não ocorrem em toda parte, pois dependem da formação da
coalizão pública-privada, sua cooperação em torno de uma agenda
pública e devem apresentar elementos de estabilidade; ii) o privilégio
dos graus de comparação: a diferença entre regimes é mais uma questão
de tipos do que de graus, devendo-se priorizar seus aspectos qualitativos;
iii) alargamento conceitual: são necessários cuidados para aplicar
conceitos que “viajam” além do ambiente. Dessa forma as tipologias
existentes são mais uma fonte de hipóteses do que uma classificação
precisa (RIBEIRO; SANTOS JÚNIOR; CARVALHO, 2017, p. 55).

Silva, França e Santos Júnior (2017), apontam que “os trabalhos desenvolvidos no campo da TRU tem em comum a realização do estudo de caso” (SILVA;
FRANÇA; SANTOS JÚNIOR, 2017, p. 8).
Cumpre esclarecer que o estudo de caso não dará sozinho, conta de identificar se há um regime ou regimes urbanos na agenda urbana de Maringá, mas será
utilizado para compor um conjunto de outros estudos que darão sustentação para a
referida identificação.
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2. A COALIZÃO EXISTENTE ENTRE AGENTES PRIVADOS E O SETOR
PÚBLICO EM MARINGÁ (PR)
A cidade de Maringá (PR), desde seu início, desenvolve-se sob a influência
do capital privado, norteando seu crescimento e desenvolvimento. Sob a denominação de “sociedade civil organizada”, duas entidades: Associação Comercial e Empresarial de Maringá e Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá são
hegemônicas, quanto ao planejamento da cidade.
A Associação Comercial e Empresarial de Maringá (ACIM) foi fundada
em 12 de abril de 1953, por um grupo de empresários e surge em meio a um “fogo
cruzado”, entre o prefeito eleito Inocente Villanova e a Companhia Melhoramentos
Norte do Paraná.
Isso porque, três meses após ser eleito Inocente Villanova, efetuou a tributação dos lotes administrados pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná
(CMNP), que iniciou uma campanha ferrenha contra o prefeito. Neste contexto de
conflito entre a CMNP e o prefeito, e com medo de serem prejudicados por este
impasse, “os empresários locais, constituíram uma entidade de classe que pudesse
organizar e fazer frente aos seus anseios” (SILVA; GOMES, 2016, p. 69), junto à
administração de Inocente, que passou a ter uma entidade de oposição até o final de
seu mandato (SILVA; GOMES, 2016).
Importante observar que a questão da tributação dos lotes administrados pela
CMNP e o prefeito, representava de fato, a disputa entre o capital privado (CMNP)
e o poder público que necessitava de recurso financeiros, para implementar os equipamentos necessários à cidade recém emancipada e, assim, socorrer os vários bairros
da cidade que se formavam e necessitavam estruturar-se.
No entanto, entre o público e o privado, a recém-criada entidade, ACIM,
escolheu ficar do lado daquele que melhor a representava, ou seja, virou oposição ao
prefeito e junto com a CMNP, passou a defender interesses de sua categoria. A ACIM
“foi a única entidade de representação do empresariado de Maringá até 1974, quando
foi criada a Associação dos Lojistas do Comércio” (TÖWS, 2015, p. 221).
Töws (2015) afirma que “é por meio desta entidade, que, em suas publicações
se autodenomina como ‘sociedade’, como se fosse a representação legítima de toda
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a sociedade maringaense, que começam a ser pensadas as propostas de planejamento
de futuro” (TÖWS, 2015, p.222).
Em 1996, nasce no meio empresarial – ACIM - o movimento Repensando Maringá. Este movimento foi uma iniciativa do setor empresarial, a partir da
constatação da estagnação da economia da cidade, além da disputa política nos
bastidores entre Said Ferreira, prefeito e Ricardo Barros, então deputado federal,
gerando prejuízos para a continuidade dos projetos e obras. “Os empresários entendiam que era preciso unir a sociedade e encontrar uma forma de elaborar um
projeto futuro para Maringá, independentemente de partidos e políticos” (SILVA;
GOMES, 2016, p. 302).
Neste anseio de projetar a cidade para o futuro, é que a ACIM teve uma forte
influência para a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá
(CODEM) que tem caráter deliberativo e consultivo e tem como finalidade propor
e fazer executar política de desenvolvimento econômico5, e segundo aponta Töws
(2015), este conselho foi “gestado dentro da ACIM” (TÖWS, 2015, p. 222) e criado
através de Lei Municipal nº 4275/96 em 16 de setembro de 1996.
É neste mesmo ano que, juntamente com o CODEM, é criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico – FMD6, sendo destinado, a este, 2% da
receita do município, para custeio das despesas com capacitação e desenvolvimento
de projetos, para médio e longo prazo. Como observa Töws (2015), a partir daí “foi
possível uma articulação precisa entre os empresários e a prefeitura, no sentido de
prover recursos para que projetos para a cidade fossem pensados no âmbito do empresariado” (TÖWS, 2015, p. 223).
A intenção dos empresários locais era de que, independente do partido que
assumisse o governo municipal, o prefeito deveria assumir o compromisso, com o
empresariado maringaense, de que seriam colocados em prática os planos, projetos e
metas, já em andamento ou por serem implantados. Foi com este espírito que ACIM
e CODEM aprovaram em 1996 o plano Maringá 2020.
Passados 10 anos da criação do CODEM, foi realizado um seminário no mês
5
6

Informações do sítio do CODEM, sem referência ao ano em que foram disponibilizadas.
Criado pela Lei nº 4274/1996. Disponível em: http://www.cmm.pr.gov.br/?inc=legislacao. Acesso em
12.02.2018.
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de junho de 2007, para avaliação das estratégias e objetivos constantes do plano
Maringá 2020, para isso “foram levantadas e quantificadas informações comparativas entre antes da existência do Codem e o momento da avaliação, servindo de
indicadores do desempenho de Maringá, todas as áreas contempladas no documento
MARINGÁ 2020” (CODEM, 2011, p. 13), sendo constatado que muitos dos objetivos do plano Maringá 2020, já haviam sido alcançados. “Tais conclusões, levaram a
assembleia a deliberar pela definição de uma nova proposta de futuro para Maringá,
processo de formulação iniciado em sessão contínua da própria assembléia. Foi a
partir daí construído o documento MARINGÁ 2030” (CODEM, 2011, p. 13), que
apresenta uma demonstração clara do direcionamento que estas coalizões pró-crescimento querem dar a cidade de Maringá, inclusive buscando identificar o tipo de
cidadão que se “deseja ter”.
A hegemonia, na tomada de decisões via ACIM e CODEM, é facilmente
constatada na esfera política em Maringá. Esta coalizão entre agentes privados e o
ente público, não é velada na cidade, muito pelo contrário, ela é destacada inclusive
como fonte para o desenvolvimento.
Quando uma associação comercial, como é o caso da ACIM se auto intitula
“sociedade civil organizada” e se vincula “efetivamente ao poder público através do
CODEM, cujos membros transitam pelas duas instituições, contribui e elabora até os
planos de governos dos candidatos a prefeito” (TÖWS, 2015, p. 227), ocorre a total
anulação do conflito, pois se tem a falsa impressão de que a “sociedade civil” estaria
representada nos assentos do conselho deliberativo, o que não é verdade.
Cabe mencionar, que o empreendimento Jardins de Monet Residence foi implementado porque buscava atender aos anseios do cidadão que Maringá “deseja
ter”, pois na mesma época, em contrapartida, o empreendimento do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, foi levado para Floriano, distrito de Maringá, com a construção de
418 moradias naquela localidade (REIS, 2017), vez que para Maringá, a população
mais pobre sempre mora ao lado (RODRIGUES, 2004).
Depois do documento Maringá 2030 é a vez da construção de coalizões e
consensos em torno de outro plano, o chamado Masterplan ou Maringá 2047, que
tem por objetivo pensar a cidade mais adiante, ou seja, quando ela tiver com 100
anos (TÖWS, 2015).
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Percebe-se que, desde o primeiro momento com o Repensando Maringá em
1996 e com a criação do CODEM e depois os planos Maringá 2020 e Maringá 2030,
os agentes de hegemonia, na tomada de decisões, são sempre CODEM e ACIM, entidades, nas quais, os atores políticos, empresários do ramo da construção industrial,
civil, da educação e rede de supermercados (TÖWS, 2015) transitam livremente entre uma e outra entidade, quando há necessidade de tomada de decisões, com forte
influência sobre o poder público. Não se percebe, com a mesma influência, a participação de entidades sociais.

3. METODOLOGIA
A metodologia se deu por meio de revisão bibliográfica pertinente ao tema,
contextualizando o arcabouço jurídico/politico, para análise das agendas, agentes
e políticas urbanas da cidade Maringá (PR), além de um estudo de caso do empreendimento Jardins de Monet Residence. Para compreender como se deu a implantação do empreendimento pesquisado e os agentes atuantes, foram analisadas 129
Atas do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Maringá dos
anos de 2009 a 2011, 12 processos administrativos que tramitaram junto à prefeitura de municipal de Maringá (PR) com pedidos de viabilidade para implantação do
empreendimento, além das Atas das Conferências Municipais, que antecederam a
alteração do Plano Diretor de Maringá, em especial através da Lei Complementar nº
799/2010 e a Lei de Uso e Ocupação do Solo Lei Complementar nº 889/2011, ambas
de iniciativa do poder Executivo, sem essas alterações, não havia possibilidade para
que Maringá (PR) sediasse o referido empreendimento imobiliário, na modalidade
loteamento fechado na zona rural. Além dos documentos oficiais, foram pesquisadas
reportagens e propagandas, veiculadas nos jornais locais sobre o empreendimento,
bem como encartes e folders lançados pela própria construtora de divulgação do
loteamento, a partir disso, foi possível compreender o contexto no qual o empreendimento obteve alvará para sua implantação e indetificar o modus operandi dos
agentes responsáveis.
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4. ESTUDO DE CASO: CONDOMÍNIO JARDINS DE MONET RESIDENCE
Neste título se apresentam os resultados do estudo de caso, realizado sobre a implantação do empreendimento Jardins de Monet Residence, localizado na zona rural de
Maringá (PR), cujo início das obras foi no ano de 2010. A escolha deste loteamento para
o estudo de caso se deu por representar um empreendimento privado de grande porte, na
modalidade de loteamento residencial de alto padrão fechado, na zona rural de Maringá
(PR) e para o qual foi preciso alterar o Plano Diretor e, em consequência, a legislação
de parcelamento e ocupação do solo, para permissão de Loteamentos Fechados na zona
rural para fins residenciais. residenciais.
4.1 Características do empreendimento Jardins de Monet Residence
Jardins de Monet Residence é um empreendimento imobiliário, na modalidade
de loteamento fechado residencial de alto padrão, mas chamado pelo mercado de condomínio residencial, localizado na zona rural do município de Maringá (PR) e conta com
área líquida de 55,98 hectares, sendo 17,54 hectares de área de apoio, área não edificável
de 3,45 hectares, área de faixa de terra com 4,65 hectares, área de equipamento comunitário com 8,70 hectares, área de Espaço Livre e Uso Público com 8,70 hectares, área
de Reserva Legal com 19,15 hectares, área do lago de 4,88 hectares, área de preservação permanente com 11,21 hectares, área de vias de pedestres com 2,97 hectares e área
destinada a vias e logradouros públicos com 31,21 hectares, num total de 860 unidades
distribuídas em 34 quadras7.
Em que pese o empreendimento, ser concebido como um loteamento fechado,
foi apresentado e divulgado pela mídia como sendo um “Condomínio fechado”, muito
provavelmente, porque tal nomenclatura se adequada perfeitamente a “cultura do viver
bem, a metamorfose urbana e a expansão da cidade vislumbra-se em um contexto na
intensificação da construção de condomínios residenciais horizontais fechados” (VERCEZI; TÖWS; MENDES, 2009, p. 75).
Para os agentes do mercado, a figura jurídica do empreendimento não tem qual7

Informação extraída do Alvará de Loteamento nº 401/2012 – Prefeitura Municipal de Maringá – 2017.
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quer importância, pois buscavam atender aos anseios dos possíveis compradores que,
para o caso do empreendimento, seria a demanda para o mercado de luxo, existente em
Maringá, por isso distanciar da propaganda do empreendimento a palavra loteamento e
qualifica-lo sempre como “condomínio”.
4.2 Agentes privados envolvidos na implementação do empreendimento
A implementação do empreendimento loteamento fechado residencial de alto
padrão Jardins de Monet Residence, foi feita pela empresa Jardins de Monet - Loteamentos Urbanos, sob nome fantasia de Cidade Jardins Loteamentos, com o objetivo
de ser “o maior empreendimento imobiliário do Sul do Brasil”8.
Foi com anseio de captar esta suposta “demanda para o mercado de luxo”,
que no ano de 2009, começaram a aparecer, na mídia local, as primeiras propagandas
e informes apresentando o empreendimento como um “Conceito Inédito que une Eco
Resort e Condomínio”, pelo diretor presidente da empresa Cantareira Edmar Arruda,
como sendo o “maior condomínio fechado que comportará o maior clube de Maringá
e região”9.
À época10 da constituição do empreendimento, a Lei Nº 6.766/79 não era permitido a existência de loteamentos fechados, até porque, a existência de loteamentos
pressupõe “a abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes”11, portanto, a vedação de
acesso ao loteamento através de guarita e porteiro, nada mais era do que a apropriação
privada das áreas de domínio público.
Por este motivo, o Oficial do 3º Registro de Imóveis desta Cidade e Comarca
de Maringá, negou a efetuar o registro do Loteamento Jardins de Monet Residence,
pois tanto o Decreto Nº 1992/2011 de 27/12/2011 de aprovação do loteamento fechado, quanto o Alvará de Licença, para demarcação e abertura de vias de 09/01/2012,
Conforme consta nas mídias de divulgação e também, no sítio do empreendimento, http://
jardinsdemonetresidence.com.br
9
Conforme divulgado no antigo jornal local O Diário, em data de 19/09/2009.
10
Em 11 de julho de 2017 é promulgada a Lei 13.495/2017, que altera o artigo 2º, § 7º e 8º da Lei 6.766/99,
incluindo nesta, a possibilidade de condomínio de lotes com acesso controlado. Regulamenta-se assim, a
legislação federal quanto a esta modalidade até então não contemplada na lei que disciplinava os loteamentos.
11
Artigo 2º, § 1º da Lei Nº 6.766/79.
8

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
32

Capítulo I - Concessões da legislação urbana para um loteamento fechado na zona rural de Maringá (PR)
Caroline Pagamunici Pailo

estavam em desacordo com a legislação federal vigente (Lei nº 6.766/79).
O impasse foi resolvido por meio de um Procedimento Administrativo apresentado pela empresa Jardins de Monet – Loteamentos Urbanos Ltda., junto à Vara de
Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial de Maringá (PR) que tramitou sob nº 18629-33.2012.8.16.0017, em face do 3º Registro de Imóveis desta cidade
e Comarca de Maringá, no qual o Juiz entendeu que, após a promulgação pelo município da Lei Complementar Nº 889/2011 em julho/2011, a incompatibilidade com
a lei federal Lei Nº 6.766/79, estaria resolvida, não havendo óbice para o registro do
referido loteamento.
Duas observações são importantes: a primeira, que no ano de divulgação na
mídia do empreendimento, sequer havia legislação permitindo sua instalação, pois a
Lei Complementar nº 334/99 proibia o parcelamento do solo rural para fins urbanos e
mais, proibia ainda, qualquer divulgação de loteamentos sem o devido Alvará. A segunda deve-se levar em conta, que não se trata aqui de uma nota comum na página de
classificados do jornal, mas sim de uma “entrevista” com o Edmar Arruda que, coincidentemente, foi eleito cidadão Benemérito de Maringá em sessão solene da Câmara
de Vereadores, no dia 25 de setembro de 2009 e conhecido como “dono” da empresa
Cantareira, uma das mais antigas construtoras da cidade.
A utilização da figura de Edmar Arruda, para anunciar o empreendimento, demonstra o claro intuito de assegurar, aos futuros compradores, que o empreendimento,
de fato, seria realizado, uma vez que o mesmo é figura pública na cidade e sempre
esteve envolvido com os rumos do planejamento e desenvolvimento econômico, constando em seu currículo, entre outras atividades: diretor do Secovi – PR (Sindicato
Patronal da Habitação e Condomínios), membro fundador do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (CODEM), diretor da Federação do Comércio do Estado do Paraná, Sistema Fecomércio, diretor de Serviços e Inovações Tecnológicas da
ACIM, coordenador da criação do Sicoob Metrolitano, além de participar ativamente
das atividades ligadas à Igreja Presbiteriana de Maringá, desde 1988, sendo eleito deputado federal em 2010 e reeleito em 2014, cargo que ocupou até 2019.
A empresa, Cantareira Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda foi
constituída em 1992, por Antonio Carlos Silva, Álvaro Pereira Silva e Edmar Arruda,
hoje tem como sócios: Roney Fernando Vanin Turchiari e a pessoa jurídica ARR Par-
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ticipações Sociais (38ª Alteração Contratual)12.
O Sócio Roney Fernando Vanin Turchiari é engenheiro civil e filho de Luiz
Turchiari Júnior, que foi presidente da empresa Urbamar nos anos de 1989 a 1992,
quando do mandato de Ricardo Barros como prefeito. Em 2009, o pai de Roney Turchiari era diretor da procuradoria Jurídica do Município de Maringá, no mandato de
Silvio Magalhães Barros II. A empresa ARR Participações – CNPJ 17.439.040/000137, tem como sócios Silvana Pazzeto e Leandro Pazzeto Arruda, que são esposa e filho
de Edmar Arruda.
Percebe-se que começam a aparecer coalizões entre agentes privados e o poder público, pois os mesmos se identificam como agentes de tomada de decisões,
quanto ao planejamento e desenvolvimento econômicos da cidade, quais sejam ACIM
e CODEM.
Apesar de a propaganda ser feita por Edmar Arruda e a Cantareira, a empresa
constituída com propósito de implantação do referido empreendimento, foi a empresa
JARDINS DE MONET – LOTEAMENTOS URBANOS LTDA, a qual tem os seguintes sócios:
•

Monolux Construções Civis Ltda. – CNPJ 79.132.346/0001-01 – são só-

cios: Eliana Patrícia Magalhães Silva Palma e Gilberto Braz Palma, filhos de Divanir
Braz Palma, que foi o fundador da empresa, vereador da cidade de Maringá em 1997,
Deputado Estadual em 1999, também é fundador da loteadora Palmas e da Maringá
Imóveis e tem participação societária na Rádio Difusora de Maringá;
•

Bra Incorporadora Ltda. – CNPJ 09.319.827/0001-37 – são sócios: CFX

Participações S.A. – CNPJ 09.024.549/0001-90 e Lorayne Pazzetto Arruda, filha de
Edmar Arruda e também sócia na empresa CFX Participações S.A, juntamente com
Alexandre Pazzeto Filho que é o único sócio da empresa Itapavi Pavimentação e Terraplenagem Ltda – CNPJ 05.489.540/0001-02.
•

Leandro Pazzetto Arruda – filho de Edmar Arruda;

•

Gilberto Braz Palma – Divanir Braz Palma;

•

Jardins de Monet – Loteamentos Urbanos;

Relação de sócios constantes do Instrumento Particular de Alteração Contratual de Sociedade Limitada
Denominada de “Cantareira Construções e Empreendimentos Ltda” – Trigésima Oitava Alteração, documento
constante dos Autos de Recuperação Judicial nº 0008692-92.2015.8.16.0017, movimento nº 1.41, em trâmite
perante a 5ª Vara Cível de Maringá (PR).

12
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•

VLK – Empreendimentos Imobiliários –CNPJ 10.426.580/0001-37 –

são sócios: Eduardo Luiz Kaefer e Cristina Kaeffer;
•

RK – Empreendimentos Imobiliário – CNPJ 09.416.468/0001-57 – são

sócios: Mikael Nichele Kaefer e Daniele Nichele Kaefer.
Desde sua constituição, a empresa Jardins De Monet – Loteamentos Urbanos
Ltda, passou por várias alterações contratuais, com a retirada e inclusão de sócios e
também com aporte de numerários, sendo que na 9ª Alteração Contratual13, que se
tem notícia, ocorrida em 07 de julho de 2015, permaneceram apenas dois sócios, as
empresas Monolux Construções Civis Ltda – Divanir Braz Palma e Bra Incorporadora
Ltda – Edmar Arruda.
As coalizões aparecem quando os agentes ou grupo de agentes tem algum
vínculo com o poder público, permitindo que cheguem a “posições privilegiadas na
produção da cidade, o que inclui o poder exercido nos espaços de planejamento, bem
como a capacidade de certos segmentos pressionarem o direcionamento das estratégias econômicas espaciais nas escalas local e regional, convergindo-as aos interesses
imobiliários” (AMORIM, 2015, p. 115).
O empreendimento é lançado, para venda ao público, no mês de outubro de
2010, no entanto, desde março do mesmo ano, a empresa Jardins de Monet – Loteamentos Urbanos já veiculava a propaganda do empreendimento via facebook14.
4.3 Da alteração do Plano Diretor Lei nº 632/2006 e das Leis Complementares
que definem o Parcelamento do Solo – LC Nº 334/1999 e Uso e Ocupação do Solo – LC
Nº 331/99 visando à aprovação do empreendimento Jardins de Monet Residence
Neste tópico estão os resultados da pesquisa realizada e apresentada na dissertação de mestrado em ciências sociais da Universidade Estadual de Maringá e está disponível em sua íntegra no sítio http://www.pgc.uem.br/producao/dissertacoes-1/2016-1.
Relação de sócios constantes do Instrumento Particular de Alteração Contratual de Sociedade Limitada
Denominada de “Jardins de Monet - Loteamentos Urbanos Ltda” – Nova Alteração, documento constante dos
Autos de Ação Revisional nº 0010036-73.2013.8.16.0017, movimento nº 1.12,que tramitou perante a 3ª Vara
Cível de Maringá (PR).
14
Como constam as informações constantes da página do facebook da empresa Jardins de Monet – Loteamentos
Urbanos.https://www.facebook.com/pg/JardinsDeMonetResidence/about/?ref=page_internal. Acesso em
25.03.2018
13
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Em análise aos processos administrativos que levaram à implementação do
Jardins de Monet Residence, consta ofício enviado pela empresa Jardins de Monet –
Loteamentos Urbanos Ltda, em 13 de abril de 2009, diretamente ao Prefeito Silvio
Magalhães Barros, solicitando a anuência do Município para fins de licenciamento
Ambiental, junto ao Instituto de Águas do Paraná, para implantação do loteamento
Jardins de Monet Residence& Lazer
A partir daí houve uma intensa movimentação entre agentes privados envolvidos na implantação e construção do referido empreendimento e de pessoas ligadas a estes empresários que na ocasião ocupavam cargos públicos ou de decisão que
culminaram com as alterações legislativas necessárias para a construção do referido
empreendimento.
A primira grande alteração ocorreu no Plano Direitor da cidade, que se inicia com um ofício do prefeito municipal, cargo ocupado na ocasião pelo Sr. Silvio
Barros II, com solicitação junto ao Conselho Municipal de Planejamento e Gestão
Territorial (CMPGT), parecer sobre a alteração das Leis 334/99 (Parcelamento do
Solo), 331/99 (Uso e Ocupação) e 632/06 (Plano Diretor), tomando uma postura
de atendimento pontual aos interesses de empresários do mercado imobiliário, em
especial de atendimento ao pedido de implantação do empreendimento Jardins de
Monet Residence.
A partir de então, nas reuniões do Conselho Municipal de Planejamento e
Gestão Territorial (CMPGT) que na ocaisão era presidido pelo Sr. Jurandir Guatassara
Boeira - Secretário de Planejamento na época, deu início a discussão sobre os temas
que seriam discutidos em duas audiências públicas, antes da Conferência para alteração do Plano Diretor e dentre eles estavam as propostas de alteração dos seguintes
artigos do Plano Diretor, o Art. 32 – desbloqueio das áreas de contenção e o Art. 64 –
zonas especiais de condomínios urbanísticos/loteamentos (CMGPT, 2009).
Para concretizar a alteração do Plano Diretor e atender as “necessidades do
executivo em aprovar projetos e promover o andamento dos processos protocolados”15, no dia 21 de dezembro de 2009, aconteceu a 1ª Conferência de Alteração do
Plano Diretor de Maringá.
15

Reprodução da fala do Presidente do CMPGT, Jurandir Guatassara Boeira na 120ª reunião em 03.12.2009.
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Esta conferência teve a finalidade de aprovar o Projeto de Lei 114/200916,
que previa a alteração do Plano Diretor no artigo 32, V, transformando a “Macrozona
Urbana de Contenção” em “Macrozona Urbana de Ocupação Imediata” e, ainda, a
inclusão do artigo 80-A e 80-B, criando a Seção V no capítulo II do título III, incluindo a possibilidade de implantação de “Loteamentos Fechados na Macrozona Rural”,
além destas houveram outras alterações, mas que não dizem respeito diretamente ao
estudo de caso.
A Conferência aconteceu sob o protesto das delegadas Ana Lúcia Rodrigues e
Carla Almeida e pelo delegado Márcio Lorin, que alegavam a inexistência de aprovação
do Regimento Interno da Conferência pelo CMPGT, afirmando Lorin que “o Regimento
Interno não havia sido discutido pelos Membros do CMPGT, uma vez que constavam
apenas duas assinaturas na cópia da respectiva ata que carregava em mãos”.
Quando a delegada, Ana Lúcia Rodrigues, teve a palavra, a mesma se referiu
ao Regimento interno da Conferência, dizendo que “foi feito hoje” e que “não concordava na forma como a Conferência estava sendo conduzida”, convocando os delegados representantes das entidades a se retirarem do local, o que de fato ocorreu.
Depois da retirada de vários delegados, restou expresso, na fala do delegado
Valter Souza Fernando, que ali existiam “outros interesses” e também, como expressou a vereadora Marly Martin Silva: “os participantes da Conferência haviam sido
aliciados pelos governantes” relatando ao microfone que “na fila de inscrição uma
diretora de Posto de Saúde, disse não saber o que estava fazendo naquele local”, sendo
respondida com vaias pela plenária.
Por fim, a Conferência cumpriu o “papel” para a qual foi organizada e aprovou todas as alterações pretendidas pelo Executivo, para o Plano Diretor de Maringá,
sem qualquer ressalva, sendo que, em 12 de janeiro de 2010, foi promulgada a Lei
799/2010, autorizando o loteamento fechado para fins urbanos, mas ainda estava na
dependência de uma norma regulamentadora, para alteração da Lei de Parcelamento
(334/99) e Uso do Solo (331/99).
Cabe observar que a unificação dos lotes adquiridos, com a finalidade de imEste número de PL é o constante da Ata da 1ª Conferência Municipal de Alteração do Plano Diretor de
Maringá, no entanto, este número aparece como inexistente no sítio da Câmara Municipal (http://www.cmm.
pr.gov.br/?inc=legislacao), sendo que o número correto do PLC é 1215/2009, que identifiquei tratar-se do
mesmo projeto de Lei por ter o mesmo conteúdo.
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plantação “condomínio eco resort”, ocorreu entre aos anos de 2008 e 2009, ocasião
em que sob a vigência da Lei Complementar nº 334/99, era proibido o parcelamento
do solo rural para fins urbanos e a propaganda de divulgação do empreendimento
já acontecia na mídia local, desde o ano de 2009, contrariando os artigos 18 a 26
da referida lei, sendo proibido “divulgar, vender, prometer ou reservar lotes para
fins urbanos antes do Registro do Loteamento no Cartório de Registro de Imóveis
competente”.
Em data 06 de janeiro de 2010, a empresa Jardins de Monet – Loteamentos
Urbanos Ltda, encaminha à Secretaria de Planejamento de Maringá, em atenção ao Sr.
Jurandir Guatassara Boeira – Secretário de Planejamento, “solicitação de anuência do
Município para fins de Licenciamento Ambiental”, referida solicitação foi assinada
por Edmar de Souza Arruda, tendo início o processo administrativo sob nº 306/2010,
neste memso processo consta certidão do município, assinada pelo Secretário do Planejamento, Jurandir Guatassara Boeira, dando anuência do deferimento, quanto ao
pedido de Licenciamento junto ao IAP, a qual foi recebida em 21/01/2010, pelo Sr.
Leandro P. Arruda.
Sobre a certidão de “conformidade com a Legislação Aplicável ao Uso e Ocupação do Solo, Parcelamento do Solo”, a mesma foi emitida e entregue à empresa,
contrariando o estabelecido pela Lei Complementar 334/99 (Parcelamento do Solo) e
também a Lei 331/99 (Uso e Ocupação), pois até maio de 2010, era proibida a utilização e o parcelamento do solo rural para fins urbanos, nos termos do artigo 15
da Lei nº 334/99.
Aqui já se percebe a coalizão formada entre o agente privado e o público, neste ato representado pelo Diretor de Planejamento José Vicente Socorro e pelo então
Secretário de Planejamento Dr. Jurandir Guatassara Boeira, quando à revelia das Leis
Complementares nº 334/99 e 331/99, atestaram que o empreendimento estava em conformidade com Uso e Ocupação do Solo e Parcelamento do Solo, quando na verdade,
não havia legislação permitindo o referido empreendimento.
No dia 14 de janeiro de 2010, a empresa Jardins de Monet – Loteamentos Urbanos Ltda, protocoliza requerimento de “Certidão de Viabilidade de Loteamento Fechado
na Macrozona Rural”, no qual se observao verso a seguinte anotação (Figura nº 1):
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Figura nº. 1 - Verso da folha de rosto do processo 2112/2010
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá – SEPLAN – 2017

No verso da folha de protocolo, há vários despachos manuscritos, inclusive um
com uma folha em branco, colada sobre o despacho, com um risco e com a escrita “cancelado”, no qual, visivelmente, vê-se escrito: “Senhor Secretário (espaço linha de baixo)
Entendo que deve-se aguardar a aprovação da legislação regulamentadora da matéria,
mediante alteração da Lei Complementar 334/99, Mgá, 23/03/10”. Assinado por José
Vicente Alves do Socorro, à época, Diretor de Planejamento do município. Logo abaixo desse despacho cancelado, segue outro do mesmo funcionário, em 24 de março de
2010, requerendo que o projeto de parcelamento da gleba seja apreciado pelo Conselho
Municipal de Planejamento e Gestão Territorial (CMPGT).
Conforme determinado, pelo Diretor de Planejamento Vicente Alves Socorro,
foi enviado ofício à loteadora e, em reunião do CMPGT no dia 29 de março 2010, foi
incluída em pauta, a apresentação do projeto do empreendimento pelo Arquiteto
Edson Cardoso, sendo nesta reunião a impossibilidade de decisão em relação ao pedido
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de certidão de viabilidade para o loteamento, uma vez que falta legislação regulamentadora da Lei 799/2010.
Em 23 de abril de 2010, o prefeito Silvio Magalhães Barros II, encaminha à
câmara municipal em regime de urgência17, o Projeto de Lei nº 1247/2010, com o objetivo de inserir, na Lei Complementar nº 334/99, uma seção disciplinando a implantação de loteamentos fechados na Macrozona Rural do município, sob o argumento de
“torná-la mais adequada ao estágio atual do desenvolvimento do município”18, conforme consta da mensagem encaminha ao legislativo, junto com o referido projeto de lei.
O projeto de lei foi incluído em pauta de votação, já no dia 27 de abril de
2010, em caráter de urgência, sendo votado na terceira sessão em que foi incluído e
em sessão extraordinária no dia 04 de maio de 201019, sendo sancionado e promulgado
pelo Executivo, em 13 de maio de 2010, como Lei Complementar nº 819/2010.
Esta Lei Complementar nº 819/2010, modificou os artigos 7º, 8º, 9º, 10º e criou
a Seção V no capítulo IV da Lei Complementar nº 334/99, passando a ser composta pelo
artigo 30-A, que autoriza, a partir de então, a “implantação de loteamentos fechados com
controle de acesso na Macrozona Rural, para fins residenciais unifamiliares”20.
O projeto de Lei nº 1247/2010, de autoria do Prefeito Silvio Magalhães Barros
II, serviu como “uma luva” para atender a pretensão daquele grupo de empresários na
implantação do empreendimento, pelo menos, por hora, não faltava mais legislação, bastando agora o cumprimento dos demais procedimentos formais até a expedição do Alvará.
Tal fato pode ser explicado, tendo em vista que “empreendedores locais, geralmente trabalham junto aos líderes políticos locais que, conjuntamente, controlam
os conselhos municipais” (AMORIM, 2015, p. 114), suas atividades ultrapassam as
do mercado imobiliário, necessitando trabalhar em conjunto com o município, pois é
deste a competência de regulação da legislação urbanística.
É necessário observar que Edson Luiz Cardoso Pereira, havia apresentado
este empreendimento ao CMPGT em 29 de março 2010, agora fazia parte do mesmo
Informações disponíveis no sítio da câmara municipal de Maringá. http://www.cmm.pr.gov.br/?inc=legislacao,
acessado em 02/03/2018
18
Mensagem de Lei nº 77/2010 enviada à Câmara de Vereadores em 23.04.2010. Disponível em: http://sapl.
cmm.pr.gov.br:8080/sapl/sapl_documentos/materia/4892_texto_integral, acessado em 20/12/2017.
19
Como consta do extrato de tramitação do Projeto de Lei n 1247/2010, pesquisado junto à Câmara Municipal de
Maringá.
20
Art. 30-A caput, da Lei Complementar nº 819/2010
17
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como Conselheiro titular, tendo sido empossado no dia 18 de fevereiro de 2011.
Em 27 de dezembro de 2011, é publicado no Diário Oficial do Município, o
Decreto nº 1992/2011, restando aprovado o loteamento fechado denominado Jardins
de Monet Residence, localizado na zona rural deste município de Maringá, Estado do
Paraná, sendo que o Alvará do Loteamento Jardins de Monet Residence, foi expedido
em 09 de janeiro de 2012.
Antes mesmo do Alvará ou do Decreto aprovando o loteamento fechado, o
empreendimento já havia sido lançado ao público para venda, como já citado, e no
final do ano de 2011, haviam sido vendidos mais de 200 lotes do empreendimento, vez
que as propagandas, na mídia local, eram constantes e muito atrativas.
4.3 Os Agentes econômicos e a coalizão entre o Público e a Iniciativa Privada
na implantação do ‘condomínio’ Jardins de Monet Residence
Identificam como agentes econômicos, as empresas que participam da constituição da empresa Jardins de Monet - Loteamentos Urbanos, das quais na 9ª alteração
contratual, ficaram apenas duas empresas: Monolux Construções Civis Ltda – Divanir
Braz Palma e BRA Incorporadora Ltda – Edmar Arruda, que são empresas do ramo da
construção civil estabelecidas em Maringá (PR), cujos sócios proprietários são nomes
conhecidos na cidade, com uma boa parcela de representação eleitoral, uma vez que ambos já foram eleitos deputado Federal, sendo que Edmar foi reeleito em 2014, estando
no cargo atualmente.
De forma velada, entre estes agentes e o poder público, existiu uma coalizão
com o objetivo primordial de aprovar o empreendimento Jardins de Monet, se a coalizão
se manteve ou se desfez, não importa, pois atingiu o fim, para o qual foi constituída em
determinado momento.
Por isso aponta Maricato (2016) que: “a elaboração de planos urbanos implica
exercícios de construção hegemônica e sua implementação na constituição de pactos
minimente duradouros” (MARICATO, 2016, p. 173).
Quanto aos agentes econômicos do setor imobiliário e da construção civil, Amorim (2015) concluiu que, em Maringá estes agentes se articulam de forma ‘organizada’:
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É o caso de algumas imobiliárias, construtoras e incorporadoras que se articularam visando fortalecer suas atividades e assim, ‘organizadamente’, estabelecer
rotinas no mercado imobiliário local, cujas estruturas lhes permitem maior diálogo e convivência interempresarial, ao mesmo tempo em que lhes possibilitam estender suas forças e influências nos ambientes representativos de
seus respectivos interesses, sobretudo nas esferas comerciais, institucionais,
sindicais e políticas. Neste último caso, junto aos conselhos municipais, dentre outros órgãos da municipalidade (AMORIM, 2015, p. 259).

Essa articulação dos empresários do setor imobiliário e da construção civil com
o poder público, é vista como a fórmula de sucesso para que, em Maringá (PR), os negócios imobiliários sejam promissores, assegurando, inclusive, um maior preço para os
imóveis, se comparado às cidades de Londrina e região, chegando, inclusive, muito próximo aos valores trabalhados em cidades como Curitiba e São Paulo (AMORIM, 2015).
Outro ponto que merece destaque, utilizando de fonte secundária, é a entrevista
concedida por Silvio Iwata21 a Amorim (2015), que representa, exatamente, essa coalização entre os agentes imobiliários e o poder público.
[...] Silvio Iwata também atua junto ao SECOVI-PR, como diretor de desenvolvimento urbano, tendo sido vice-presidente desse sindicato na década de 1990.
Junto a essa entidade, mas fora dela também, contribuiu com a construção de
‘alianças’ a fim de ‘proteger’ o mercado imobiliário maringaense, segundo suas
próprias palavras. Atualmente são 24 imobiliárias, construtoras e incorporadoras que compõem um bloco140, um grupo, que segundo ele, se protege, age
em uníssono, defende interesses comuns e atrai representantes de outros ramos, como, por exemplo, da Associação Comercial e Empresarial de Maringá
(ACIM), cujo atual presidente já foi presidente da CNI, além de ser proprietário
da Imobiliária Ingaville e do quadro da diretoria do grupo Casa Max Imóveis.
Ademais, os vínculos de classe estão sedimentados e integrados entre as seguintes entidades, afirmou o entrevistado: Sindicato da Indústria da Construção Civil
da Região Noroeste do Paraná (SINDUSCON-NOR-PR), SECOVI-PR, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná (CREA-PR)
e Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná (ANOREG).
Estas entidades hoje articuladas entre si, se ‘aliançam’ para se protegerem mutuamente, organizadamente, na opinião do entrevistado, sem outros exemplos a
altura na região (AMORIM, 2015, p. 263).
Silvio Saiti Iwata é proprietário da empresa Imobiliária Silvio Iwata, teve início no ano de 1976, primeiro
atuando na locação de imóveis e de telefones e com a mudança e a privatização do setor, o empresário Silvio
Saiti Iwata optou por investir nos setores de locação, administração e comercialização de imóveis. Hoje
representa mais de 15 Construtoras locais e nacionais na venda de empreendimentos e desenvolvimento
imobiliário. (http://www.silvioiwata.com.br/empresa)

21
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Com o objetivo de identificar as relações e o trânsito dos agentes pelas mais
diversas instâncias de decisões administrativas, importante lembrar que o SECOVI-PR
tem acento no CODEM, sendo que o empresário Edmar Arruda foi presidente do Secovi-PR, além de membro fundador do Conselho de Desenvolvimento Econômico de
Maringá (CODEM) e diretor de Serviços e Inovações Tecnológicas da ACIM, ficando
evidente a coalizão que se forma entre os agentes econômicos e as entidades CODEM e
ACIM, no planejamento da cidade.
Como se observa na pesquisa, realizada por Amorim (2015), com os agentes
imobiliários de Maringá, resta clara em entrevista cedida aquele Autor, por corretores
da Imobiliária Expansão, os quais foram uníssonos em atribuir o sucesso deste mercado
aos ‘pensadores’ da cidade.
Quando questionados sobre as distinções entre o mercado imobiliário marin-

gaense e o londrinense, ressaltaram que em Maringá há “cabeças pensantes da
cidade”, “políticos que pensam na cidade”, além de uma “associação comercial e industrial muito ativa” e do “Observatório Social de Maringá” que, tal
como o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá (CODEM), na
opinião do entrevistado, é composto por “[...] pessoas, empresários de nome
na cidade, que destinam parte do tempo a cuidar para que não haja desvio de
verba política dentro da cidade” (AMORIM, 2015, p. 266).

Percebe-se que o senso comum entende que essas coalizões representam uma
boa forma de condução dos negócios na cidade, pelo menos, para o setor que representam, pois ‘unidos’ asseguram a valorização do solo urbano e a segurança na obtenção
de lucros e da renda fundiária.
Por outro lado, Amorim (2015) aponta que, “há em Maringá um empresariado
urbano, que tem a cidade como peça chave, como mercadoria, símbolo e marca principal, elo temporal do empresariamento que preside os rumos da expansão territorial
e econômica da cidade” (AMORIM, 2015, p. 270).
Esse empresariado urbano torna a cidade uma mercadoria, que não se esgota,
apenas, numa proposta administrativa ou gerencial, mas trata-se da redefinição do
poder local e do próprio conjunto da cidade (VAINER, 2016).
O conceito da cidade, e com ele o conceitos de poder público e de governo da
cidade são investidos de novos significados, num operação que tem como um dos es-
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teios a transformação da cidade em sujeito/ator econômico... e, mais especificamente,
num sujeito/ator cuja natureza mercantil e empresarial instaura o poder de uma nova
lógica, com a qual se pretende legitimar a apropriação direta dos instrumentos de poder público por grupos empresariais privados (VAINER, 2016, p. 89).
Desta forma, verifica-se que os agentes econômicos envolvidos, não apenas se
beneficiaram das alterações legislativas que garantiram e legalizaram a implantação do
‘condomínio’ Jardins de Monet Residence, mas agiram de forma ativa, como verdadeiros
“especuladores estruturais”, como na tipologia apresentada por Logan e Molotch (1987).
Sua estratégia é criar rendas diferenciais influenciando a maior arena de tomada de decisões que irão determinar vantagens locacionais. Ele podem tentar, por
exemplo, para influenciar a localização de um terreno, alterar uma rota autoestrada, ou
incentivar subsídio governamental de um negócio privado, que é susceptível de mover-se para a sua propriedade. Fazem lobby a favor ou contra zoneamento específico
ou plano diretor (LOGAN; MOLOTCH, 1987, p. 21)
Como bem acentua Töws (2015), “o agente estrutural se fez presente, pois ajudou,
de forma velada, alterar a legislação urbanística para atender seus interesses e viabilizar
suas construções e a valorização fundiária de suas propriedades” (TÖWS, 2015, p.335).
Importante observar que não se trata de uma simples especulação em torno de
um empreendimento, mas estes agentes foram determinantes e pontuais na mudança
de leis estruturais e regulatórias do zoneamento urbano, sua intervenção vai muito
além da especulação imobiliária ou reserva de mercado, conseguindo alterar o zoneamento da cidade, para garantir a convalidação de seus interesses econômicos.
Além dos agentes econômicos, participaram da coalização alguns agentes políticos, que podem ser identificados, quando da análise da aprovação do empreendimento, junto à prefeitura de Maringá.
Antes mesmo do início do processo formal de aprovação e implantação do
empreendimento, a mídia foi grande aliada dos empreendedores, que recorrente à propaganda na mídia local, tanto no jornal impresso O Diário, como também por meio de
divulgação em jornais digitais e revistas, foram de fato os apoiadores externos.
Quando se inicia a fase de alteração da legislação, vê-se que os principais
agentes políticos estão ligados, diretamente, à administração municipal, quando da
aceitação e viabilização das certidões, sem qualquer aparato legal até aquele momen-
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to, o que resultou num movimento para alteração da legislação urbanística municipal,
como ficou demonstrado na conferência para alteração do plano diretor, quando a vereadora Marly Martin Silva identifica e denuncia o aliciamento dos participantes pelo
governo local.
Mas não é só isso, pois a primeira apresentação do empreendimento, junto ao
CMPGT, ocorreu em reunião no dia 29 de março de 2010 e coordenada pelo Arquiteto Edson Luiz Cardoso Pereira, que coincidentemente, quando da aprovação deste
empreendimento pelo conselho em 20 de julho de 2011, como já destacado acima,
tinha acento no CMPGT, votando pela viabilidade do mesmo, quando deveria ter-se
considerado impedido de votar.
Portanto, estes agentes tem trânsito livre nas esferas decisórias da administração pública, pois ora são agentes econômicos, donos dos empreendimentos, ora são
agentes políticos, misturando uma e outra figura, nas esferas de decisão política na
cidade de Maringá.
Tem razão Töws (2015), quando diz que estes agentes na verdade, “fazem parte
e são atuantes dos conselhos, da associação comercial local e do próprio poder público”
(TÖWS, 2015, p. 335), possibilitando a viabilidade de qualquer empreendimento imobiliário, com o fim único da reprodução, utilizando-se da cidade como mera mercadoria.
É necessário observar que a coalizão que existiu, para a viabilização do empreendimento, foi predominantemente local, ou seja, os agentes econômicos e políticos envolvidos são empresários com atuação na cidade não havendo neste caso em
específico o aporte de outras empresas de cidades da região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aliada desde seu nascimento com o capital privado e a ideia de ‘cidade planejada’, surgiu, em Maringá, no ano de 1996, por meio de empresários ligados à Associação Comercial e Empresarial de Maringá, o movimento Repensando Maringá,
que tinha, entre outros objetivos, sedimentar uma fiel parceria público-privada, que
pudesse pensar num planejamento para a cidade, independentemente do partido político que viesse a governar a cidade nos anos seguintes. Como consequência deste
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movimento empresarial, o município criou através da Lei Nº 4276/96 o CODEM, que
junto com a ACIM e outras entidades de representação de categorias, estabeleceram
uma sinergia na tomada de decisões quanto ao planejamentbo do desenvolvimento
econômico de Maringá.
Assim, desde a década de 1990, Maringá está atrelada aos respectivos planos,
‘pensados’, principalmente, pela iniciativa de agentes econômicos, bem como, interferiram nas transformações urbanísticas que alteraram o cenário urbano.
Na pesquisa realizada, foi possível identificar os agentes econômicos que participaram de todo o processo de aprovação e implantação do empreendimento Jardins
de Monet Residence junto ao município, bem como as coalizões que se fizeram necessárias para a alteração do Plano Diretor e depois de Leis Complementares de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo, para que passassem a legitimar a existência do
referido empreendimento.
Da análise dos processos administrativos, identificou-se a participação direta em
prol do empreendimento de agentes públicos que, ora, assinavam certidões favoráveis ao
empreendimento e, ora, faziam parte do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão
Territorial (CMPGT), fazendo a defesa das alterações na legislação urbanística em pontos
bem pontuais, com nítido caráter de pretender a viabilização do empreendimento.
Quanto à análise das atas do CMPGT, observou-se que os agentes que participam deste conselho, possuem livre trânsito entre as demais instâncias de decisão,
quanto ao planejamento urbano no Município, ou seja, ora participam deste Conselho
como membro da ACIM, depois membro do CODEM e, em outros momentos, estão
ali representando empreendedores privados, na apresentação de seus empreendimentos imobiliários com fim de aprovação dos mesmos.
Na pesquisa, ainda, analisou-se a ata da Conferência de Alteração do Plano
Direito, ocorrida em dezembro de 2010, e constatou-se a clara coalização entre agentes econômicos do poder privado e o poder público. Foi denunciada, por vários delegados, a ilegitimidade daquela Conferência e, mesmo assim, deu-se continuidade para
alcançar o fim para o qual havia sido proposta, ou seja, conseguir alterações pontuais
no Plano Diretor, entre elas, a viabilidade de implantação de utilização do solo rural,
para fins urbanos.
Além desses agentes, a propaganda do empreendimento foi recorrente na mí-
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dia local, sendo apresentado por empresários conhecidos na cidade, o que dava a
garantia e certeza de que o “condomínio”, de fato, iria ser implantado, assegurando
assim, a venda de 200 lotes, logo nos primeiros meses de lançamento.
Neste estudo de caso, comprovou-se a existência de uma coalização entre os
empreendedores do loteamento e agentes políticos e públicos que impulsionaram, as
alterações legislativas, com o fim único de implanatar o empreendimento.
A coalização que se formou, em prol da aprovação do empreendimento, é apenas reflexo do que se vê acontecendo com o planejamento urbano em Maringá, para
o qual os empresários locais tem forte influência hegemônica sobre o poder público,
quando se trata de planejar o desenvolvimento econômico da cidade.
Os agentes privados aprenderam a ocupar os espaços de decisão, não ocupados pelo restante da população, pois não vê a participação de outras entidades, porque
são “anuladas” já que a sociedade civil, de forma geral, pensa estar representada pela
“sociedade civil organizada”, ocorrendo a anulação do conflito, tão importante para o
planejamento de uma cidade justa e solidária.
Não há na agenda de discussões da política urbana de Maringá, entidades que
defedenda o direito dos sem tetos, não porque não existam, mas porque não se reconhecem como tal, também não há uma abertura para outros grupos minoritários, porque
estes também não podem se revelar, pois a cidade tem uma “imagem a zelar” e o desenvolvimento econômico passa a ser foco em detrimento ao desenvolvimento social.
A identificação dessas coalizões, através da análise e compreensão da implantação de um empreendomento imobiliário, teve como pressuposto contribuir com o
conjunto de pesquisas realizadas pelo Observatório das Metrópoles, com a finalidade
de identificar quais regimes urbanos são responsáveis pelo desenvolvimento econômico de Maringá.
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CAPÍTULO II

PAC-Santa Felicidade: uma análise
do Programa de desfavelização na
Cidade sem Favelas
Priscila de Almeida Souza

RESUMO
O Presente estudo tem por objetivo compreender e analisar os diversos argumentos
utilizados pelo poder público maringaense para a inserção do Conjunto Habitacional
Santa Felicidade (CHSF) no Programa de Aceleração do Crescimento-Zona Especial
de Interesse Social – Santa Felicidade (PAC-ZEIS-SF), um Programa contemporâneo
de desfavelização, a partir do PAC- Urbanização de Assentamentos Precários
(PAC-UAP), lançado em âmbito Federal, no ano de 2007. Partiremos nossa análise
relembrando a grande contradição presente neste projeto: de que em Maringá não há
favelas. Como metodologia deste estudo, nos utilizamos de levantamento bibliográfico
e análise de dados presentes em 3 diagnósticos, realizados pela Secretaria Municipal
de Planejamento de Maringá (PMM/SEPLAN); Secretaria Municipal de Assistência
e Cidadania de Maringá (PMM/SASC) e Observatório das Metrópoles – Região
Metropolitana de Maringá (RMM). Por resultado, temos primeiramente que o CHSF
era e continua sendo um bairro pobre e segregado no tecido urbano, além disso,
encontramos uma nova situação de violação de direitos aos moradores removidos para
diversas áreas da cidade: a falta de equipamentos públicos nos novos bairros, diferente
da realidade atual do CHFS.
Palavras-chave: PAC-Santa Felicidade. Maringá. Favela.
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Priscila de Almeida Souza1

INTRODUÇÃO
A cidade de Maringá é conhecida nacionalmente pela imagem de cidade planejada,
segura, ideal para criar filhos, realizar investimentos e por não possuir favelas. Neste cenário,
o Município que apresenta Índices de Desenvolvimento Humano Municipal2 invejáveis conserva também uma realidade que pouco se conhece, até por seus próprios moradores.
A história do CHSF mostra essa realidade. Localizado na Zona Sul, atualmente rodeado por vários condomínios de alto padrão3 e em área muito valorizada, é historicamente
marginalizado na cidade de Maringá: o estudo da história do bairro mostra que a trajetória de
sua população mais pobre é permeada por segregação, sofrimento e descaso por parte do poder
público. Araújo (2004) aponta uma série de dificuldades enfrentadas pela população do CHSF
desde sua fundação: bairro “distante do centro da cidade”, “cercado de terrenos baldios cobertos
de mato alto”, com “falta de ponto de ônibus”, sendo necessário que seus moradores atravessassem “um pequeno córrego para chegar ao ponto de ônibus que ficava em outro bairro”, além da
“proximidade de dois frigoríficos que exalavam mau cheiro” (ARAÚJO, 2004, p. 159).
Outro legado deixado por esse processo de descaso e uso político do bairro e de
seus moradores encontramos na relação do bairro e da população com o acesso à educação
pública. Araújo (2004, p. 193), afirma que “apenas 13 anos após a inauguração do bairro este
recebera sua primeira escola pública”.
Mestre em Ciências Sociais, Universidade Estadual de Maringá, asocial.priscila@gmail.com.
Estudo realizado pela empresa de consultoria Macroplan (2017), utilizando-se de indicadores como educação,
cultura, saúde, infraestrutura e sustentabilidade e segurança, apontou a cidade de Maringá, como primeiro lugar
na lista de melhores grandes cidades brasileiras para se viver. O Índice Desafios da Gestão Municipal a colocou
com 1º lugar geral entre os municípios, ficando em 8ª posição na área de educação e 5ª em relação à política de
Saúde, já no indicador de saneamento e sustentabilidade, Maringá aparece em 2ª posição, estando atrás apenas da
cidade paulista de Santos. O pior desempenho da cidade ficou a cargo do indicador de segurança, ficando em 39ª
colocação, no ranking de 100 cidades analisadas, de acordo com Macroplan (2017).
3
Ver anexo 1.
1
2
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Ocorre que em 2007 o Governo Federal, no segundo mandato de Luiz Inácio Lula
da Silva, cria o Programa de Aceleração do Crescimento – Urbanização de Assentamentos
Precários (PAC-UAP), Programa do Ministério das Cidades (MCidades) e cujos recursos
eram de uma rubrica de desfavelização. Dentre as propostas do Programa estavam as parcerias com governos em âmbitos estaduais e municipais, enquanto agentes de promoção
das intervenções nas áreas determinadas.
Mesmo sempre reforçando o orgulhoso discurso de que em Maringá não havia
favelas, a vultosa transferência de recursos4 e autonomia aos municípios, gerou grande
interesse no poder público Maringaense em também se inserir no Programa, aqui denominado por PAC-ZEIS5-SF.
Assim, o Conjunto Habitacional Santa Felicidade (CHSF), bairro com “aspecto de
favela” (PMM/SEPLAN, 2007a, p. 3-4), é considerado como bairro principal da inserção
do Município no Programa e para justificar o injustificável, o poder público elabora, entre
outros, dois Projetos que estabelecem justificativas e traçam objetivos para remover 104
famílias residentes no bairro para vazios urbanos6 da cidade: o Programa de Requalificação Urbana7 e Social8 – ZEIS-SF (PRUS-ZEIS-SF), elaborado pela SEPLAN e o Projeto
de Trabalho Técnico Social (PTTS), elaborado pela SASC, ambos estruturados em 2007.
Diante disso, este capítulo objetiva confirmar que em Maringá não havia favelas,
à época de sua inserção do PAC e que, especialmente, o CHSF estava em sua melhor
fase, social e estruturalmente, para isso, iniciaremos a discussão com o conceito teórico
Inicialmente, ao Município de Maringá, foi transferido o total de R$25,4 milhões de reais, para sua inserção no
PAC- Urbanização de favelas (PAC, 2007).
5
Art. 1º Ficam criadas as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), abrangendo os imóveis a seguir
relacionados, destinados a implantação de empreendimentos habitacionais de iniciativa exclusiva do Município
de Maringá, com recursos próprios ou provenientes de termos de cooperação firmados com outros órgãos
públicos financiadores, visando atender à população de baixa renda (MARINGÁ, 2005).
6
Constituem-se vazios urbanos, áreas não edificadas ou não utilizadas de forma adequada frente à ocupação
urbana. De acordo com Rodrigues (2008), à época de implantação do PAC-ZEIS-SF, no município de Maringá,
de seus 13.675 hectares, 6.212 encontravam-se sem qualquer edificação, caracterizando 45,42% na condição
de vazio urbano, fruto da prática de especulação imobiliária, constituindo espaços que permanecem no tecido
público sem utilização à espera de valorização.
7
Silva (2011) afirma que dentro do contexto da requalificação, a mesma prepondera-se pelo aspecto urbanístico,
abrangendo assim questões políticas, econômicas, sociais, ambientais e físicas nas cidades, aproximando-se aos
conceitos de revitalização e reabilitação dos espaços urbanos. A requalificação urbana é um processo interventivo
que ocorre nas áreas urbanas, e que tem como intenção a manutenção dos elementos simbólicos (históricos e
culturais) que remetem para uma sucessão cronológica de acontecimentos, a um contexto e a uma ideologia de
um espaço geográfico, tornando-o mais atractivo mas não o descaracterizando (SILVA, 2011, p. 48).
8
O termo Requalificação social está discutido mais a frente, quando serão apresentados maiores detalhes do PTTS.
4

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
55

Capítulo II - PAC-Santa Felicidade: uma análise do Programa de desfavelização na Cidade sem Favelas
Priscila de Almeida Souza

de favela, complementando as informações sobre o bairro por meio de dados colhidos
e analisados durante a elaboração da dissertação de mestrado em Ciências Sociais, pela
Universidade Estadual de Maringá, defendida em 2018, denominada: A desfavelização
na cidade sem favelas: Uma análise do PAC Santa Felicidade na cidade de Maringá – PR.
Iniciaremos a análise dos dados desta pesquisa pela conceituação do termo favela;
esta introdução será importante para compreendermos a grande contradição presente no
PAC-ZEIS-SF, de que em Maringá e especialmente o CHSF não se enquadraria na proposta geral do Programa: de requalificar urbana e socialmente bairros considerados favela.
Utilizaremos para análise dos dados o conteúdo do PRUS-ZEIS-SF9, do
PTTS10, ainda, diagnósticos elaborados pela SEPLAN11 (realizado com 287 famílias,
em 2007), SASC (com 104 famílias, em 2007) e diagnóstico elaborado pelo Observatório das Metrópoles – Região Metropolitana de Maringá (RMM)12, (com 218 famílias,
no início de 2008).
O conteúdo desses materiais mostrará a realidade do bairro nos ano de sua inserção do PAC, 2007 e início de 2008, sendo possível a partir disso, observar diversas
contradições apresentadas pelo poder público maringaense, a fim de justificar os Projetos
e a remoção das famílias para outras áreas da cidade.
Ainda, veremos para quais locais diversas famílias foram removidas e infraestrutura desses locais. Por fim, em quais condições o Programa se encerra, no bairro, no
ano de 2017.
Trata-se da junção de dados organizados para inserção da ZEIS-SF no amplo Projeto de Urbanização de
Assentamentos Precários de iniciativa federal. A PMM/SEPLAN reúne no PRUS-ZEIS-SF uma série de dados
acerca das áreas que seriam consideradas as mais precárias do município de Maringá e os envia ao MCidades,
em 2007. Engloba questões que tratam do grau de conurbação existente com os municípios de Sarandi e
Paiçandu, questões de ordem ambiental e também relacionadas ao tráfico de drogas. Ver anexo 2.
10
Elaborado pela PMM/SASC em 2007, com vista a elencar uma série de dados, argumentos e ações que
justificassem a inserção do CHSF no âmbito do PAC-ZEIS-SF em sua primeira fase, que deveria ser
executada até o ano de 2010. O documento apresenta exclusivamente informações e ações planejadas para o
bairro Santa Felicidade.
11
O diagnóstico foi elaborado em 2007 e elenca: número de casas em cada lote; tempo de residência em
Maringá; tempo de residência no Bairro Santa Felicidade; inscritos no Cadastro Único; condição de moradia;
casa ampliada; número de cômodos; número de famílias residindo na mesma casa; número de famílias
residindo no mesmo lote; interesse em mudar de bairro; número de pessoas residindo na mesma casa; número
de famílias com idosos e número de famílias com cadeirantes. Ver anexo 3.
12
O diagnóstico realizado pelo Observatório das Metrópoles apresentou número de famílias residentes no
mesmo terreno; Condição principal de moradia; Renda familiar mensal do responsável pelo domicilio; Grau
de escolaridade do respondente; esgotamento sanitário dos terrenos no CHSF, todos os dados dão referentes
ao CHSF.
9
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2. MARINGÁ NÃO TEM FAVELA
2.1. Conceito de favela
Historicamente e culturalmente, as favelas são vistas, no Brasil, como locais
onde se pode encontrar todo e qualquer tipo de problema social, como moradia precária, falta de saneamento básico, altos índices de desemprego/informalidade/ relações
precárias de trabalho, violências e baixa escolaridade, ou na leitura do Serviço Social,
expressões da questão social13.
O IBGE (2010a), ao realizar levantamento de indicadores sobre serviços de
energia elétrica, esgotamento sanitário, água e coleta de lixo no Brasil, apresenta-nos
o conceito e característica dos denominados Aglomerados Subnormais, popularmente
conhecidos por favelas, comunidades, grotões ou vilas:
É o conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas por
ausência de título de propriedade e pelo menos uma das características abaixo:
1ª: irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou
2ª: carência de serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto,
rede de água, energia elétrica e iluminação pública) (IBGE, 2010a, grifo nosso).

Em aspectos urbanísticos, o IBGE (2010a), define as seguintes características:
Sua existência está relacionada à forte especulação imobiliária e fundiária e ao
decorrente espraiamento territorial do tecido urbano, à carência de infraestruturas as mais diversas, incluindo de transporte e, por fim, à periferização da
população. Surgem, nesse contexto, como uma resposta de uma parcela da população à necessidade de moradia, e que irá habitar espaços menos valorizados
pelo setor imobiliário e fundiário dispersos pelo tecido urbano (IBGE, 2010a).

Para Cardoso (2016, p. 36), favelas “são denominações que correspondem a
assentamentos caracterizados pela ocupação irregular do solo, público ou privado,
frequentemente com tipologia desordenada e com padrões urbanísticos inferiores
aos mínimos exigidos pela legislação”, sendo a urbanização, a solução considerada
13

“[...] o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a
produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação
dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade” (IAMAMOTO, 2009, p. 27).
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como mais adequada para o problema das favelas, a partir da década de 1980 (CARDOSO, 2016).
Foram identificados no último Censo Demográfico (IBGE, 2010b), no Brasil,
mais de 3,2 milhões de domicílios em condições de Aglomerados Subnormais, sendo
mais de 77% destes encontrados nas regiões metropolitanas com população acima de 2
milhões de habitantes (IBGE, 2010b). Na tabela a seguir, que mostra os setores censitários em condições de Aglomerados Subnormais no estado do Paraná, notamos que a
cidade de Maringá não está contemplada.
Tabela 1 – Características dos setores censitários de aglomerados subnormais, segundo as grandes regiões, as
unidades da Federação e os municípios – Estado do Paraná
Setores censitários em aglomerados subnormais
Grandes Regiões,
Unidades da Federação e
municípios

Paraná
Almirante Tamandaré
Araucária

Total

308

Nº de
domicílios
particulares
ocupados

61.807

População
residente em
domicílios
particulares

Área
(ha)

Densidade
demográfic
a (hab./ha)

217.223 5.534,3

39,3

Densidade de
domicílios
particulares
ocupados

11,2

10

1.759

6.207

64,6

29,1

27,2

5

759

2.623

97,3

27,0

7,8

Campo do Tenente

1

188

725

8,1

89,1

23,1

Campo Largo

7

766

2.816

39,2

71,8

19,5

Campo Magro

2

146

556

12,5

44,5

11,7

Colombo
Curitiba
Foz do Iguaçu
Itaperuçu

6

1.265

4.773

41,4

115,2

30,5

223

46.806

16.679

4.490,4

36,2

10,4

11

1.807

6.406

113,6

56,4

15,9

2

422

1.593

75,5

21,1

5,6

Jataizinho

1

121

429

2,3

184,0

51,9

Paranaguá

16

4.088

15.014

37,2

40,4

11,0

Ponta Grossa

23

3.592

13.117

215,0

61,0

16,7

1

88

285

2,9

96,6

29,8

Umuarama

Fonte: IBGE (2010a)

Complementando o conceito, o IBGE (2010a) também apresenta um quadro
com as localizações de Aglomerados subnormais no Brasil. A próxima figura apresenta
o estado do Paraná, identificando suas favelas por pontos vermelhos. Destaca-se nesta,
a cidade de Maringá, onde de fato, podemos ver que não há favelas.
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Figura 1 – Localização dos aglomerados subnormais no Paraná

Fonte: IBGE (2010a). Adaptação: Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM (2018)

Yazbek (1993, p. 113) ao discutir o tema da moradia para populações em situação de subalternidade às políticas sociais assevera que:
As favelas organizam-se pela ocupação de áreas públicas ou privadas, onde crescem habitações extremamente precárias, de tábuas velhas ou novas, zinco, latão,
papelão e outros materiais, inclusive “blocos”. Localizadas em geral em terrenos
íngremes sobre barrancos, à beira de córregos, ou sob viadutos, predominantemente nas periferias, constituem assentamentos habitacionais sem infraestrutura,
socialmente muito desvalorizados, em áreas vedadas pela legislação que acabam
por agravar as condições em que vivem as famílias em situação de pobreza.

Ainda segundo Yazbek (1993), a população que carece viver nestas situações acaba
por viver em condições de subcidadania enfrentando graves problemas relacionados a saneamento básico, transporte, dificuldade de acesso aos serviços públicos básicos e convivendo
dia a dia com a violência naturalizada e à mercê das decisões tomadas pelo poder público.

3. PROPOSTA DO PAC E INSERÇÃO DE MARINGÁ NO PAC
O PAC-UAP14 previu o financiamento de obras de “urbanização, equipamentos
sociais, produção de novas moradias, requalificação habitacional, trabalho social e regula14

Maiores detalhes sobre as propostas para ações do PAC no CHSF estão presentes na dissertação de mestrado
em Ciências Sociais, apresentado pela Universidade Estadual de Maringá, A desfavelização na cidade sem
favelas: Uma análise do PAC – Santa Felicidade na cidade de Maringá - PR, defendida em 2018.
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rização fundiária” (DENALDI et al., 2016, p. 103).
Em âmbito estadual, as ações do PAC-UAP previram a ampliação do sistema de esgotamento sanitário; do sistema de abastecimento e a remoção de moradias localizadas em beiras de
córregos e áreas de risco15 (PAC, 2007, p. 36). A urbanização de favelas previa especificamente, a
remoção de moradias localizadas em beiras de córregos e áreas de risco (BRASIL, 2010).
O diagnóstico elaborado pela (PMM/SEPLAN, 2007a, p. 3-4) apresentou que o
bairro tinha dois córregos (Cleópatra e Moscados) e que estes seriam impactados pela ação
humana e presença inadequada de animais, além de ausência de vegetação para proteção
do local, e utilização dos córregos para consumo e banho da população, no entanto, não
demonstrou que os moradores viviam nestes locais, muito pelo contrário, as residências do
CHSF estavam localizadas em áreas com devido asfaltamento e com praticamente 100%
de rede de esgotamento sanitário, conforme mostraremos mais a frente.
A figura a seguir apresenta um mapa da localização de reformas e demolições que
se pretendeu realizar no CHSF. Neste podemos observar que todas as casas localizam-se
regularmente em ruas, havendo uma área de preservação ambiental ao fundo.
Figura 2 – Localização de reformas e demolições no CHSF

Fonte: PMM/SEPLAN (2007a).
15

Área de risco – “apresenta uma ou mais das seguintes condições: terreno alagadiço ou sujeito a inundações;
aterrado com material nocivo à saúde pública; insalubre; com declividades que exijam obras especiais para
implantação segura de edificações; localizado em área de servidão de linhas de alta tensão, rodovias, ferrovias
e dutos; sujeito a deslizamentos, sujeito a índices de poluição que impeçam a habitabilidade e salubridade; que
apresente conformação geológica e risco natural que desaconselhe a ocupação humana” (CEF, 2013, p. 57).
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3.1 Processos de remoção
A ONU, em 2010, elabora importante guia sobre como atuar em projetos que
envolvam despejos e remoções decorrentes de projetos públicos e privados de infraestrutura e urbanização e define que, o direito à moradia “não se limita à própria casa, ou
seja, não se refere apenas a um teto e quatro paredes. A moradia deve ser entendida de
forma ampla, levando-se em conta, por exemplo, aspectos culturais do local onde se
encontra e da comunidade que habita” (ONU, 2010, p. 4).
Desta forma, a ONU (2010, p. 13) lança as seguintes questões a serem realizadas
durante o planejamento de projetos de remoção e urbanização: “O projeto é realmente
indispensável? Quem será beneficiado? Qual será seu impacto? Existem alternativas
para se evitar as remoções?”.
Cabe ressaltarmos a importância do conteúdo da Constituição Federal de 1988,
em seu artigo 182, § 3º, ao tratar da Política Urbana, dispondo que “As desapropriações
de imóveis urbanos devem serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro”. Sobre o assunto, a ONU (2010) apresenta uma ferramenta para calcular o prejuízo gerado
por processos de remoções:
A Coalizão Internacional do Habitat (HIC) desenvolveu uma ferramenta que
estabelece um método de avaliação financeira de bens materiais e imateriais.
Esta ferramenta tem como função o cálculo de perdas já ocorridas, mas também pode ser utilizada como base para ajudar no registro e cálculo prévio
dos bens. O interessante neste método é o reconhecimento da existência de
bens materiais que vão além do valor da construção em si, pois incluem também valor da terra, valor de produção agrícola e de criação, valor de taxas e
impostos já pagos, valor do ponto comercial, custo do processo de reassentamento, transporte. A ferramenta também leva em conta os bens imateriais,
como questões de saúde, psicológicas e integração da comunidade. (ONU,
2010, p. 15).

Para a CEF (2013, p. 59), os reassentamentos seriam as “remoções definitivas
de famílias para outras áreas, preferencialmente, próximas às áreas de intervenção, em
função de ocuparem áreas de risco, de preservação permanente ou por necessidade de
abertura de frente de obras ou desadensamento”.
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3.2. Proposta para remoção dos moradores do Conjunto Habitacional
Santa Felicidade
O PTTS, de forma confusa, apresenta dois grandes objetivos, primeiro a remoção de 104 famílias do CHSF, não fundamentando que estas estariam em áreas de risco:
[...] remanejar 104 famílias do CHSF para áreas consideradas vazios urbanos,
de utilidade pública ou de propriedade do município de forma pulverizada na
malha urbana, [...] de maneira a manter a população atendida o mais próximo possível do local onde já mantinham laços sociais e econômicos” (PMM/
SASC, 2007, p. 2, grifo nosso).

O segundo objetivo seria a remoção de outras 65 famílias, estas sim, supostamente, vivendo em situação de risco:
• Remanejamento de 65 Famílias com moradia em situação de risco, localizadas em diversos bairros de Maringá/ocupação de Vazios Urbanos.
• Remanejamento de 65 (sessenta e cinco) famílias com renda familiar inferior
a 3 (três) salários mínimos e que ocupam moradias em situação de risco (moradia precária), para áreas denominadas vazios urbanos declarados de utilidade pública ou de propriedade do Município de Maringá de forma pulverizada
na malha urbana, de maneira a manter a população atendida o mais próximo
possível do local onde já mantém laços sociais e econômicos (PMM/SASC,
2007, p. 2, grifo nosso).

Mesmo diante das justificativas, presente com maiores detalhes no PTTS, o próprio documento, em momento algum confirmou que os mesmos estariam vivendo em
áreas de risco, mesmo assim, declarou que as remoções seriam extremamente necessárias à população, não destacando também ter a PMM buscado alternativas para que se
evitassem os processos de remoção.
Dentre os vários argumentos utilizados para as remoções, destacamos o primeiro deles que declara que, apesar de todos os esforços do município para eliminar as favelas de Maringá, a partir da década de 1960, a população residente no CHSF (em 2007),
“continuava apresentando hábitos semelhantes aos dos moradores das antigas favelas da
cidade.” (PMM/SASC, 2007, p. 4-5).
Ainda durante a leitura do Projeto, é possível ver que os dados e adjetivos sobre
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o bairro e as condições de moradia da população foram dispostos de forma, por vezes,
alarmantes, projetando aos olhos do leitor a ideia de urgente necessidade de ações por
parte do poder público.
O trecho seguinte apresentou informações que justificariam imediata intervenção do poder público com vistas a traçar estratégias para atender às históricas necessidades e vulnerabilidades desta população. Todavia, expressões como, “altíssimo”, “estima-se”, “a maioria”, “altos índices” e “generalizados”, sem as devidas fundamentações
acerca de suas fontes, atribuem caráter impreciso e possivelmente inválido aos dados
apresentados, conforme segue:
O índice de gravidez na adolescência é altíssimo. A maioria das adolescentes
do bairro tem um ou mais filhos, aumentando o núcleo familiar [...] Estima-se
que mais de 70% dos moradores apresentem casos de dependência química na
família. Existem altos índices de AIDS e DST’s generalizadas. É grande a demanda de problemas relacionados à dentição infantil, desnutrição e obesidade
dentro do universo da intervenção (PMM/SASC, 2007, p. 5, grifo nosso).

Já o próximo fragmento do PTTS expressa dois grandes eixos que contribuiriam
para a histórica situação de exclusão da população do CHSF: falta de planejamento e implementação de políticas públicas e acesso a emprego e renda, reconhecendo o memorável
processo de rejeição do bairro por parte do poder municipal.
A raiz do problema social é profunda e marcada por histórias de exclusão, paternalismo e ausência de políticas públicas eficientes e eficazes na construção de
cidadania. Não basta só combater os preconceitos e estigmas contra os moradores de favelas e ex-favelados. Os problemas estão relacionados com as injustiças econômicas que vão desde a falta de emprego às dificuldades de inserção no
mercado consumidor desta parcela da população, passando pelo acesso limitado
a serviços públicos como educação, saúde, esportes, cultura, trabalho, habitação
(PMM/SASC, 2007, p. 6, grifo nosso).

Frente a todas as projeções negativas sobre o bairro, encontramos trecho sobre a
ausência de autoestima de seus moradores: “o discurso do resgate da autoestima não serve
para a população do bairro Santa Felicidade, pois só se resgata aquilo que um dia foi
construído”, dessa forma, seria necessário, “construir a autoestima desses moradores”
(PMM/SASC, 2007, p. 6).
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Assim, para a resolução da inexistência de autoestima dos “ex-favelados”, o
Projeto apresenta qual seria uma primeira intervenção necessária a ser realizada pelo
poder público: “o poder público tem que investir no aspecto físico do bairro para mudar
o impacto visual e conceitual da favela “símbolo da segregação espacial [...] território
por excelência da pobreza e da cultura popular” (PMM/SASC, 2007, p. 6, grifo nosso).
Para as ações já realizadas pelo poder público, especificamente pela SASC, o
fragmento seguinte exprime pontualmente a visão do órgão acerca de todas as ações já
realizadas junto aos indivíduos e suas respectivas famílias:
A Secretaria de Assistência Social Cidadania – SASC, órgão gestor da política
municipal de Assistência Social, mantém ações assíduas no bairro, em parceria
com rede de proteção social básica e especial. Contudo, não obtiveram sucesso, pois o paternalismo das ações sociais ao longo desses anos, acostumaram a
população a “receber o peixe e não a pescar”. A luta incessante da SASC em
erradicar essa ação paternalista por parte das entidades e outros segmentos da
sociedade civil ainda não surtiu o resultado almejado (PMM/SASC, 2007, p. 9).

O tempo verbal apresentado neste trecho tenta mostrar que todos os esforços necessários foram e são realizados pelo poder público, dando a entender que a população
permanecia sem interesse de progresso pessoal e de suas famílias, possuindo o intrínseco desejo de depender do Estado para sua sobrevivência.
Ainda, segundo Rodrigues (2008) as áreas transformadas em ZEIS16, para construção das moradias do PAC-ZEIS-SF estavam localizadas em áreas públicas que foram
desafetadas e transformadas pelo poder público em áreas privadas, locais onde anteriormente se previa a construção de equipamentos públicos, como por exemplo, escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s) e Unidades Básicas de Saúde
(UBS’s). O resultado deste processo viria com os prejuízos gerados às populações que
passariam a residir nestes locais.
A tabela seguinte está presente no conteúdo do PTTS (PMM/SASC, 2007) e elenca áreas consideradas vazios urbanos, a serem utilizadas para a remoção de moradores:
16

A lei nº 697/2007 desafeta áreas de terras do município de Maringá e transforma em Zonas Especiais de
Interesse Social – ZEIS, para a implantação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. “18 áreas
públicas do município, destinadas, inicialmente, para a implantação de equipamentos urbanos e sociais, pois a
maioria destas são áreas institucionais, oriundas da reserva e transferência que os loteamentos são obrigados a
fazer ao poder público” (RODRIGUES, 2008, p. 8-9).
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Tabela 2 - Áreas consideradas vazios urbanos para a construção de moradias do PAC-ZEIS-SF
Bairro

Quantidade de Lotes

Jd. Botânico

8

Jd. Indaiá – Q.94 - D06

15

Jd. Indaiá – Q95 - D01

7

Jd. Paris IV

3

Jd. Diamante

16

Jd. Diamante

28

Jd. Kakogawa

20

Jd. Licce

17

87-B/A – Gleba Rib. Morangueiro (ao lado do Cj. Requião)

9

87-B/B – Gleba Rib. Morangueiro (ao lado do Cj. Requião)

9

Pq. Res. Patricia

5

Pq. Res. Ibirapuera

14

Jd. Paulista II

18

TOTAL

169

Fonte: PMM/SASC (2007, p. 17).

4. DADOS SOBRE O BAIRRO EM 2007 E 2008
Os dados apresentados a seguir, foram coletados dos diagnósticos realizados
pela SEPLAN, SASC e Observatório das Metrópoles – RMM e do conteúdo presente
no PRUS- ZEIS-SF e PTTS, não necessariamente nesta ordem. Importante destacar
que nem todos os diagnósticos ou materiais apresentam os mesmos indicadores, mas
estas informações são importantes para realização da análise final deste capítulo.
Os dados foram levantados para início do Programa e para justificativa da
inserção do bairro no PAC-UAP, pela PMM. É possível notar que em vários momentos, especialmente no PTTS, não há dados numéricos ou embasamento teórico sobre
o bairro e seus moradores. Foram selecionadas algumas categorias para apresentação
dos dados, de acordo com indicadores que o poder público considerou mais alarmante no bairro: Adensamento populacional dos domicílios e dos terrenos; Condição de
moradia; renda familiar mensal; grau de escolaridade; rede de serviços; esgotamento
sanitário.
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4.1. Adensamento populacional dos domicílios e dos terrenos
O adensamento populacional, com mais de uma família residindo na mesma
casa ou terreno foi apresentado no conteúdo do PTTS e considerado um fenômeno
preocupante no CHSF:
A maioria das casas (o projeto não apresenta qual seria o número), sem
escritura pública de propriedade, em vez de divisões e benfeitorias, comportam hoje o que chamam de puchados (sic), construídos precariamente para
acomodar novos membros dos núcleos familiares (em uma mesma residência existem duas ou mais famílias compostas por diferentes gerações), ou
seja, as dificuldades financeiras associadas à ausência e/ou ineficiência das
políticas públicas levam os filhos a continuar morando de forma improvisada no mesmo imóvel, após o casamento ou união informal (PMM/SASC,
2007, p. 3-4, grifo nosso).

De acordo com o PTTS (PMM/SASC, 2007), famílias que provavelmente
não deveriam residir em um mesmo terreno são adjetivadas como “invasoras”17. Na
leitura do Projeto, a condição em que as pessoas viviam era transferida entre gerações,
corroborando para a permanência das mesmas em situação de vulnerabilidade social
e econômica.
Há também, a incidência de vários invasores num mesmo terreno. Para situar apenas uma parte da dimensão do problema, existem “puchados” assentados sobre a rede de esgoto público. É comum as situações de transbordo no
interior das “casas” (PMM/SASC, 2007, p .4, grifo nosso).

A tabela a seguir apresenta outro banco de dados sobre o bairro no momento
da intervenção, levantados no ano de 2008 pelo Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM sobre famílias dividindo um mesmo terreno:

17

“O jargão do planejamento urbano e a militância da Reforma Urbana, abandonaram a denominação invasão, adotada
popularmente, e a substituíram pelo termo ocupação, qualificado como mais apropriado; este ressaltaria a dimensão
de uso da terra em detrimento da conotação criminal que aquele teria” (PINHEIRO et al., 2016, p. 208).
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Tabela 3 – Número de famílias residentes no mesmo terreno de acordo, Observatório das Metrópoles - Núcleo RMM em 2008
Nº de famílias residentes no
terreno
1 família

Nº de indivíduos % de indivíduos
138

63,3

2 famílias

54

24,77

3 famílias

18

8,26

4 famílias

7

3,21

1

0,46

218

100

5 famílias
TOTAL

Fonte: Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM (2008).

Os dados apresentados pelo Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM mostraram que das 218 condições analisadas em relação à condição de moradia, mais de
60% das mesmas possuía apenas uma família residente no mesmo terreno.
Já os dados apresentados pela PMM/SEPLAN (2007b) evidenciaram também
quase 60% dos terrenos com apenas uma família:
Tabela 4 – Número de famílias residentes no mesmo terreno de acordo com PMM/SEPLAN em 2007
Nº de casas no mesmo terreno

Nº de casas

% de indivíduos

1 casa

166

57,83

2 casas

105

36,58

3 casas

16

5,57

287

100

TOTAL

Fonte: PMM/SEPLAN (2007b).

Os dados apresentados, de condição de adensamento populacional, questão ainda
muito encontrada na realidade brasileira, não se mostrou como predominante no CHSF,
embora tenha apresentado índices consideráveis, de quase 40% da sua população, o que
não justificava o argumento do poder público de ser este um grave problema do bairro.
4.2. Condição de moradia
Uma das principais questões apresentadas pelo poder público de Maringá, para
justificar a inserção do bairro no PAC ZEIS-SF e remoção das famílias do CHSF para
outras localidades da cidade, foi quanto à situação de moradia dos seus habitantes.
O PTTS apresentou os seguintes dados quanto à situação de moradia das 104
famílias selecionadas (PMM/SASC, 2007, p. 13):
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Tabela 5 – Condição principal de moradia das 104 famílias pesquisadas no CHSF
Condições da habitação Nº de famílias % de famílias
8

7,69%

Cedido

36

34,62%

Própria:

30

28,84%

Agregado

30

28,84%

104

100

Alugado

TOTAL

Fonte: PMM/SASC (2007, p. 13).

Já a pesquisa realizada com 218 responsáveis por domicílios, pelo Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM, apresentou os seguintes dados sobre a condição de
moradia da população:
Tabela 6 – Condição principal de moradia de 218 indivíduos do CHSF - Observatório das Metrópoles NÚCLEO RMM
Condição do domicílio principal

Nº de indivíduos

Próprio quitado

% de indivíduos

154

70,64%

9

4,13%

Próprio financiado em dia
Próprio financiado atrasado

30

13,76%

Próprio financiado sem pagamento

7

3,21%

Alugado

9

4,13%

Cedido por outra pessoa

6

2,75%

3

1,38%

218

100

Não respondeu
TOTAL

Fonte: Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM (2008).

As informações, também apresentados pela PMM/SEPLAN (2007b) mostram
as seguintes informações sobre a condição de moradia da população do CHSF:
Tabela 7 – Condição condição principal de moradia das 287 famílias pesquisadas no CHSF
Condição de moradia Nº de famílias % de famílias
Própria

192

66,89%

Alugada

22

7,66%

Cedida

58

20,20%

Agregado

15

5,22%

287

100

TOTAL

Fonte: PMM/SEPLAN (2007b).
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Com relação à condição de moradia da população, vimos que tanto os dados do
Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM (2008), quanto da PMM/SEPLAN (2007b)
mostraram que a grande maioria das casas era moradia própria, o que também já justificou
os argumentos da PMM de que os moradores necessitariam ser removidos devido à falta
de moradia própria. O PTTS (PMM/SASC, 2007) apresentou dados de apenas 104 famílias, coincidentemente, este era o número pretendido de residências a serem removidas
pelo PAC-ZEIS-SF.
4.3. Renda familiar mensal
O PTTS (PMM/SASC, 2007) indicou, à época de inserção do bairro no PAC-ZEIS-SF, que cerca de 30% da população ali residente sobrevivia mensalmente apenas
com a renda advinda do Programa Bolsa Família (PBF) ou do Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil (PETI).
Vejamos os dados levantados pelo Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM
em 2008:
Tabela 8 – Renda familiar mensal do responsável pelo domicílio do respondente à pesquisa no conjunto
habitacional Santa Felicidade
Renda familiar mensal (salário mínimo) Nº de indivíduos % de indivíduos
Sem Renda

2

0,92

Até 0,5

2

0,92

0,5 ----1

46

21,1

1 ----2

67

30,73

2 ----3

64

29,36

3 ----5

29

13,3

5 ----10

5

2,29

Não Respondeu

3

1,38

218

100

TOTAL

Fonte: Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM (2008).

O diagnóstico apresentado pela PMM/SEPLAN (2007b) não declarou esse índice.
Na análise dos dados de condição de renda das famílias as informações do PTTS
(PMM/SASC, 2007) mostraram que cerca de 30% das famílias viviam apenas com a
renda advinda do PBF, no entanto, o documento não explana se este índice englobava
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toda a população do bairro ou apenas as 104 famílias que também se pretendia remover
do bairro. Já o índice apresentado pelo Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM
(2008) mostrou uma população, de fato, com renda ainda predominantemente baixa,
estando mais de 50% das famílias sobrevivendo com renda de até 2 salários mínimos
à época, o que apenas fez a pesquisa justificar que o CHSF seria na verdade um bairro
pobre, não uma favela, como preconizava o Programa em nível Federal.
4.4. Grau de escolaridade
A respeito do grau de escolaridade da população, o PTTS (PMM/SASC, 2007,
p. 8), apresentou dados que não permitem análise qualitativa e quantitativa dos mesmos,
indicando apenas haver “evasão escolar e elevados níveis de repetência”; ainda, não
indicou números sobre a situação de analfabetismo da população residente no bairro à
época de inserção no PAC.
Vejamos os dados sobre o grau de escolaridade no bairro, levantados pelo Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM.
Tabela 9 – Grau de escolaridade do respondente à pesquisa no conjunto habitacional Santa Felicidade
Escolaridade
Nº de indivíduos % de indivíduos
25,23
55
Analfabeto
Primário Completo
61
27,98
Fundamental Completo ou Incompleto
27,52
60
Médio Completo ou Incompleto
36
16,51
Superior Completo ou Incompleto
2,29
5
Especialização
1
0,46
TOTAL
218
100
Fonte: Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM (2008).

O diagnóstico apresentado pela PMM/SEPLAN (2007b) não declarou esse índice.
Os dados de analfabetismo são expressões da questão social envolvendo toda a
trajetória do bairro e estes não podem reduzir-se a uma análise superficial dos fatos, mas
sim, do estruturado processo de exclusão da população mais pobre da cidade de Maringá, iniciado na década de 1960.
Os dados apresentados pelo PTTS (PMM/SASC, 2007) não nos permitem realizar uma interpretação da realidade de analfabetismo e semianalfabetismo da população.
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No entanto, os dados do Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM (2008) mostraram que mais de 50% dos moradores do bairro não havia sequer concluído o Ensino
Fundamental, encontrando neste universo, cerca de 25% de população analfabeta, o que
não justificaria a remoção da população do bairro, mas sim, o aprimoramento de políticas públicas já existentes que contribuíssem para mudar essa realidade.
4.5. Rede de serviços
Recapitulando o que indicou o IBGE (2010a) sobre a caracterização de favelas,
a PMM indicou ser a carência de serviços públicos um dos principais problemas que
justificariam a inserção do CHSF no PAC-UAP.
A rede de serviços públicos no bairro foi caracterizada no PTTS (PMM/SASC,
2007) como um dos problemas sociais que assolavam a população, devido ao acesso
limitado à mesma e à ausência de políticas públicas eficientes e eficazes:
Embora afirme ser a falta de políticas e equipamentos públicos, um dos problemas que contribuíam para manter a população em situação de exclusão, o próprio
PTTS (2007, p. 8-13), apresentou ampla rede de atendimentos à população, possuindo
o bairro, em 2007, 10 serviços governamentais, nas seguintes áreas, elencadas a seguir:
• Educação: Um Centro Municipal de Educação infantil (CMEI), situado no
CSF, atendendo a 172 crianças com idade de 0 a 6 anos em período integral. Uma escola
Municipal, atendendo a 198 crianças de 5 a 12 anos, atendendo também a idosos e pessoas com deficiência visual.
• Saúde: um Núcleo Integrado de Saúde (NIS) e o Hospital Municipal Dra.
Thelma Vilanova, em bairro que faz divisa com o CHSF.
• Assistência Social: um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)38,
dispositivo que de acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (2005), tem possibilidade de referenciar até 5.000 famílias de acordo com
o porte grande do município. Um Centro de Medidas Socioeducativas para atendimentos
à adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas de prestação de serviços à
comunidade e de liberdade assistida, um Telecentro da Cidadania para a Inclusão Digital
e Abrigo Municipal.
• Trabalho: Centro Tecnológico de Maringá, em parceria com o Serviço Nacional
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de Aprendizagem Industrial – SENAI, este situado a poucos metros do CSF, com capacidade de atendimento de até 2.400 alunos por dia e uma escola profissionalizante, Prof.ª Laura
Rebouças de Abreu, destinada a profissionalização de pessoas com idade acima de 16 anos.
• Para esporte e lazer, o projeto refere que o acesso da população estava restrito
às atividades desenvolvidas em uma praça improvisada pela comunidade.
• Além disso, o bairro contava na época com três associações comunitárias de referência: do próprio CHSF, conjunto João de Barro e Cidade Alta, bairros situados na própria
região e mais 11 Organizações não Governamentais (ONG’s) de referência para a população.
Tanto o diagnóstico elaborado pela PMM/SEPLAN (2007b) quanto a pesquisa
realizada pelo Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM (2008) não trazem informações acerca da rede de serviços do bairro à época.
Na tabela a seguir elencamos a presença de serviços públicos nos bairros para
onde houve remoção de moradores do CHSF. A relação engloba serviços considerados
essenciais dentre as políticas de Saúde, Educação e Assistência Social:
.
Quadro 1 – Equipamentos públicos nos bairros de Remoções (2017)
Equipamentos públicos nos bairros
Local de remoção
das 72 famílias do UBS
CHSF
Conjunto
Sem equipamento no
Habitacional Vecchi bairro
Conjunto O. Bueno Sem equipamento no
Netto
bairro
Jardim Botânico
Sem equipamento no
bairro
Jardim Santa Rosa Sem equipamento no
bairro
Residencial Patrícia Sem equipamento no
bairro
Jardim Copacabana Sem equipamento no
bairro
Jardim Licce
Sem equipamento no
bairro.
Jardim Kakogawa
Sem equipamento no
bairro
Jardim Diamante
Sem equipamento no
bairro

.
CMEI

Escola Municipal

CRAS

Sem equipamento no
bairro
CMEI Winifred Ethel
Netto
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro
CMEI Geny Correia
de Melo
Sem equipamento no
bairro.
CMEI Dulse Telles
Ferreira

Escola Municipal Profª.
Benedita Natália Lima
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro

Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro
Sem equipamento no
bairro

Fonte: Sítio eletrônico PMM; Cadastramento de Unidades Básicas de Saúde (2017); Lista de bairros para referenciamento por CRAS (2017). O autor, adaptada de (SOUZA, 2018).
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Como análise destas informações, notamos que a ausência de serviços ofertados
à população, apresentada pelo PTTS (PMM/SASC, 2007) como um grande problema do
bairro, foi contradita pelo próprio documento ao apresentar vasta rede de equipamentos
públicos e do terceiro setor, sendo 10 serviços governamentais e 11 não governamentais,
colocando o CHSF em condição favorável, inclusive se comparado a muitos municípios
de pequeno porte da RMM.
Com os dados apresentados pelo PTTS (PMM/SASC, 2007), é impossível afirmar que a população carecia de equipamentos e serviços públicos. No entanto, o fato de
sua população não estar teoricamente desassistida neste quesito não importa reconhecer
que estes serviços eram ofertados de forma eficiente à população.
Desta forma, mesmo com ampla rede de atendimento no ano de 2007, sempre resta ao poder público investir em ações que garantam a eficiência e eficácia para a construção da cidadania da população, conforme afirmou o próprio PTTS (PMM/SASC, 2007).
4.6. Esgotamento Sanitário dos terrenos
Dentre os argumentos apresentados pelo PTTS (PMM/SASC, 2007) para justificar a implementação do PAC-SF no CHSF, estava a situação do esgotamento sanitário dos
terrenos. De acordo com o Projeto, a carência de rede de saneamento básico na região culminava em casos de doenças à população, como verminose infantil e zoonoses diversas.
Ocorre que, os dados colocados não apresentaram as devidas fontes das informações, tampouco números, não podendo, portanto, serem considerados válidos. “Em função
da precariedade sanitária, existem casos de doenças relacionadas ao depósito irregular de
lixo e a falta de procedimentos adequados de saneamento básico. Ocorrem casos de Dengue
em número expressivo, verminose infantil e zoonoses diversas” (PMM/SASC, 2007, p. 5).
Observamos mais um trecho do PTTS (PMM/SASC, 2007) sobre a situação de
esgotamento sanitário do bairro, sem a adequada apresentação de índices que nos proporcionariam analisar tal situação:
Em levantamento detalhado (este dado não foi apresentado no PTTS), a infraestrutura do bairro apresentou condições precárias de esgotamento sanitário e de
drenagem pluvial. O declive da área faculta erosões em decorrência das águas pluviais e inexistência de calçamento frente às residências (PMM/SASC 2007, p. 7).
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A pesquisa apresentada pelo Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM mostrou que praticamente 100% das residências do bairro apresentavam rede geral de esgotos:
Tabela 10 – Esgotamento sanitário dos terrenos no CHSF
Esgotamento Sanitário Nº de indivíduos % de indivíduos
Rede Geral

216

99,08

Fossa

1

0,46

Lançado a céu aberto

1

0,46

218

100

TOTAL

Fonte: Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM (2008).

O diagnóstico apresentado pela PMM/SEPLAN (2007b) não mostrou dados
acerca da situação de esgotamento sanitário.
De acordo com o IBGE (2010) a carência de serviços públicos essenciais como
coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública também são componentes que caracterizam uma favela. No entanto, apesar do PTTS (PMM/
SASC, 2007) apresentar a ausência de rede de esgotamento sanitário como um problema
grave e generalizado no bairro, foi possível vermos que este fato não se confirma em
face aos dados apresentados pelo Observatório das Metrópoles – Núcleo RMM (2008),
estando praticamente toda a população atendida por rede de esgotamento sanitário, isso
sem contar que a falta de rede água, de energia elétrica e de iluminação pública também
não apareceram em momento algum, como um problema sofrido pela população, em
nenhum dos documentos analisados.
4.7. Locais de remoção de 72 famílias do Conjunto Habitacional Santa Felicidade
Conforme vimos no subtítulo 3.2, de acordo com o PTTS (PMM/SASC, 2007),
as famílias que seriam removidas passariam a viver em locais próximos de onde já mantinha laços familiares e econômicos, como uma estratégia para diminuir os impactos da
mudança, o que não aconteceu com algumas famílias.
A tabela seguinte é composta por dados disponibilizados pela PMM/SEPLAN
no ano de 2017. Nestes não há a precisão de datas em que as famílias elencadas foram
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removidas para os bairros de destino, ainda, consta o número de famílias por bairro, estabelecendo a relação de distância entre o CHSF, e o bairro atual, em ordem crescente:
Tabela 11 – Local de remoção de 72 famílias do CHSF
Local de remoção das famílias

Quantidade Distância do bairro de origem
de famílias (Conjunto Santa Felicidade)

Núcleo Habitacional Santa Felicidade

1

Permaneceu

Conjunto Habitacional Vecchi

28

1 km

Conjunto O. Bueno Netto

24

1,5 Km

Jardim Botânico

5

2 km

Jardim Santa Rosa

3

3,5 km

Residencial Patrícia

2

7 km

Jardim Copacabana

5

9 km

Jardim Licce

1

10 km

Jardim Kakogawa

1

17 km

Jardim Diamante

1

18 km

TOTAL

72

Fonte: PMM/SEPLAN (2017). O autor, adaptada de (SOUZA, 2018).

Ao analisarmos os dados desta tabela e considerando as orientações da CEF
(2013) sobre a importância de se manter a população removida, o mais próximo possível
dos locais onde já possuem vínculos sociais e econômicos, vemos que há famílias que passaram a viver a 10, 17 e até 18 km de distância de suas residências originais, contradizendo
assim o planejamento do próprio Projeto, sendo também uma violação de direitos a essas.
Para finalizarmos o conjunto de informações e adjetivos atribuídos aos moradores do bairro, o PTTS o caracterizou como “maior polo de criminalidade generalizada,
homicídios, tráfico de drogas e prostituição da cidade”18 (PMM/SASC, 2007, p. 5), dando
consistência aos seus argumentos para a requalificação social e a remoção das famílias do
bairro, ainda que não tenham definido exatamente o conceito de requalificação social19.
Rolnik (2015) ao discutir a questão do estigma territorial das favelas e periferias, reflete que esse fato
é decorrente do caráter político-militar-territorial do comércio de drogas, sendo herança das políticas
habitacionais repressivas desenvolvidas durante a ditadura militar no Brasil. Observamos este fato quando
descrevemos o processo de desfavelização de Maringá na década de 70. Com isso, autora declara que “embora
assuma hoje a forma específica de “guerra contra o tráfico” e, do ponto de vista territorial, de “guerra contra
as favelas”, a violência que redesenhou as cidades nas últimas duas décadas e que permanece como uma das
questões urbanas centrais é estrutural e institucional” (ROLNIK, 2015, p. 274).
19
Para Moreira (2007), em termos sociais, a requalificação parte da necessidade de integrar socialmente
populações excluídas de alguma forma do tecido social, quer por falta de acesso a equipamentos públicos,
18
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A efetiva realidade da cidade “que não possui favelas”, que poucos conhecem,
decorre de um processo histórico e contencioso de desfavelamento20, iniciado na década
de 1960, e foi exatamente este processo que culminou na formação do CHSF. Passados
mais de 30 anos, o bairro entrou novamente na rota de intervenção do poder público, em
uma nova tentativa de desfavelizar o mesmo.
Contudo, neste momento encontramos uma caraterística que imprime maior peculiaridade à ação, o fato de o CHSF não se caracterizar enquanto favela. Este fato, além
de assumido pelo próprio poder público maringaense, ainda foi confirmado tanto pelas características de favelas, que vimos pelas definições do IBGE, quanto por outras pesquisas
científicas realizadas sobre o tema na cidade.
A história de marginalização e discriminação do bairro, aparentemente, culminou
em chagas permanentes em seu cotidiano, gerando situações que necessitam, continuamente, ser alvo de ações e planejamento do poder público maringaense.
O histórico de segregação do CHSF e a situação em que se encontrava nos anos de
2007 e 2008 mostrou-nos que o bairro estaria em sua melhor fase, com relação ao acesso à
rede de serviços, educação, transporte público, saneamento básico e condição de moradia
dos moradores, mesmo com as necessárias melhorias ainda a serem feitas.
Os diagnósticos, da forma como foram apresentados, tanto pelo PTTS quanto
pelo PRUS-ZEIS-SF, culminaram na remoção de parte da população do bairro para vazios
urbanos “pulverizados” pelo território periférico da cidade, em localizações sem a mesma
infraestrutura encontrada no CHSF, o que por si só já evidencia as contradições de um
“Projeto de Requalificação Urbana e Social”, demonstradas pela pesquisa, mesmo após 10
anos do início do processo de remoção.
Considerando que a ONU (2010) e a CEF (2013) orientam que processos de remoções devem acontecer apenas com populações que vivam em áreas de risco, como
20

níveis baixos de escolarização ou renda, com a finalidade de evitar a formação de bolsas de marginalidade.
O processo de remoção de favelas na cidade de Maringá, na década de 1960, utilizou a expressão
“desfavelamento”, já em 2007, com o Programa de Aceleração do Crescimento, este tipo de ação possuía a
denominação de “desfavelização”. Em 11 de dezembro de 1975, a PMM, aprovou a Lei nº 1.111/75 que visou
difundir sua política de Assistência Social, no campo da cooperação habitacional, instituindo o Programa
Social de Desfavelamento Municipal (PSDM), durante a gestão do prefeito Silvio Magalhães Barros.
Inicialmente, o Programa previa a ação em 14 favelas existentes pela cidade de Maringá.
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medida extrema, não mais havendo alternativas e ainda, considerando o levantamento
dos dados apresentados sobre o CHSF, nos materias utilizados nesta pesquisa, concluímos
que, de fato, a remoção de moradores do bairro Santa Felicidade não cumpre exatamente
os objetivos apresentados em ambos os Projetos, a despeito da retórica dos argumentos.
Os dados sociais, econômicos e habitacionais do bairro evidenciaram que de fato
ele não era uma favela, mas sim, um bairro pobre, necessitando de constante investimento
e respeito do poder público maringaense. Podemos comprovar também, que os moradores
não viviam em áreas consideradas de riscos ou em beira de córregos, conforme preconizava o Programa em nível Federal. Ainda, um exemplo de grande contradição da PMM
está na tabela que apresenta os equipamentos públicos, presentes nos bairros onde houve
remoções, sendo que a maioria desses ainda não possuíam os equipamentos públicos essenciais para seus moradores, à época da coleta dos dados utilizados para organização das
informações em 2018.
Assim, diferentemente do CHSF, os moradores removidos passaram a ter que se
deslocar-se para outras áreas da cidade para ter acesso aos respectivos atendimentos, confirmando a previsão realizada por Rodrigues (2008) de que muitas das áreas transformadas
em ZEIS não receberiam equipamentos públicos básicos.
Desta forma, frente aos dados elencados, nota-se que, algumas situações listadas
enquanto problemas, e que de acordo com a PMM/SASC (2007), eram enfrentadas historicamente pelo bairro devido especialmente à ausência de ações efetivas e negligência do
poder público, ou permaneceram ou agravaram-se, tanto com relação aos moradores do
CHSF quanto às demais famílias, “pulverizadas na malha urbana”21.
A ausência de serviços públicos, situação inexistente no CHSF, tornou-se um agravante nos novos bairros, tendo em vista que, na grande maioria destes não foram identificados dispositivos básicos de atendimento, como de Educação, Saúde e Assistência Social.
Neste quesito, a retirada dos moradores do CHSF consiste em uma situação de violação de direitos, especialmente, quando retomamos que muitos passaram a viver distantes de
onde já mantinham vínculos. Compreendemos que o fenômeno frequente de empurramento
das populações mais pobres para áreas periféricas da cidade corrobora diretamente para o aprofundamento das desigualdades sociais e da manutenção das situações de pobreza e miséria.
21

Esta expressão foi utilizada originalmente no PTTS (PMM/SASC, 2007, p. 2), quando o Projeto previu a
remoção dos moradores “de forma pulverizada na malha urbana”.
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Tendo sido o bairro, desde sua fundação, uma estratégia para livrar-se das favelas de Maringá, os moradores que formaram o CHSF nada mais foram que empurrados
para uma localidade que à época, ainda encontrava-se às margens da cidade, numa tentativa de escondê-las.
Dessa forma, o PAC-ZEIS-SF na cidade de Maringá, atrelado ao processo de
especulação imobiliária e principalmente, à necessidade por parte do poder público de
apresentar a cidade enquanto bonita, segura e bem sucedida, mostra que a inserção do
CHSF no Programa fora, em suma, uma nova oportunidade de afastar esta população
para áreas periféricas, novamente.
Tanto o conteúdo do PTTS quanto do PRUS-ZEIS-SF mostrou haver intolerância pelo aspecto visual e conceitual de favela no CHSF, especialmente à realidade e
hábitos dessa população. O trecho a seguir também demonstra este sentimento: “Mesmo
não apresentando característica física das grandes favelas de outras metrópoles brasileira, a população, ex-favelada, ainda carrega este fardo quase três décadas depois da
ocupação do bairro [...]” (PMM/SASC, 2007, p. 4).
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ANEXO 1
LOCALIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DE ALTO PADRÃO NAS PROXIMIDADES
DO CHSF (1)

Fonte: Google - Dados cartográficos (2018). O autor, adaptada de (SOUZA, 2018).

LOCALIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DE ALTO PADRÃO NAS PROXIMIDADES
DO CHSF (2)

Fonte: Google - Dados cartográficos (2018). O autor, adaptada de (SOUZA, 2018).
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ANEXO 2
PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SOCIAL ENVIADO AO
MCIDADES (PMM/SEPLAN, 2007a).
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ANEXO 3
DIAGNÓSTICO REALIZADO PELO PMM/SEPLAN COM 287 FAMÍLIAS:
BAIRRO SANTA FELICIDADE. MARINGÁ: PMM/SEPLAN (2007b)
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CAPÍTULO III

Programa Minha Casa Minha Vida e a
segregação socioespacial das famílias de
baixa renda no município de Maringá
Josivaldo Souza Reis

RESUMO
O presente estudo é uma breve análise do processo da segregação socioespacial
de famílias de baixa renda, contempladas com moradias do Programa Minha Casa
Minha Vida consolidadas no Distrito de Floriano na cidade de Maringá desenvolvido
mediante estudo em nível de mestrado no Programa de pós-graduação em Ciências
Sociais da Universidade Estadual de Maringá – UEM. Cotejou-se o espaço urbano
de Maringá como um lugar por excelência de processos de produção e reprodução
social e de sociabilidades, no qual há situações de pobreza, exclusão social, segregação
socioespacial, desigualdades, dentre outros. As análises tecidas neste estudo se
ancoraram nas concepções da teoria marxista do valor-de-troca, por meio da qual
evidenciamos um modelo de cidade que vem se constituindo como um produto, uma
mercadoria funcional, sobretudo, para o capital imobiliário e para os produtores urbanos
privados. Ademais, por meio de pesquisa de campo, com a aplicação de questionários
em 2016 e 2017, realizou-se um estudo de caso, mediante recorte amostral simples
de 210 famílias, 50,23%, de um universo de 418 beneficiárias de empreendimentos
habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida, constituídos entre 2011 e 2015,
a saber – Pioneiro Gonçalo Vieira dos Santos; José Israel Factori e Pioneiro José Pires
de Oliveira – todos situados no distrito de Floriano em Maringá em que se pretendeu
compreender quais fatores incidem e contribuem na formação dos processos de
segregação socioespacial destas famílias.
Palavras-chave: Direito à Cidade; Programa Minha Casa Minha Vida; Segregação
Socioespacial; Maringá; Famílias de Baixa Renda.
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Programa Minha Casa Minha Vida e a segregação
socioespacial das famílias de baixa renda no município
de Maringá1
Josivaldo Souza Reis2

1. INTRODUÇÃO
Maringá, cujos acontecimentos históricos precedem os anos de 1947, consolidou uma organização socioespacial mercantilizada e um modelo segregacionista dos
grupos de baixa renda para regiões periféricas da cidade, modelo que tem se cristalizado
ao longo dos seus mais de 73 anos.
Este modelo é por si só perverso, pois a organização social do território consolidada à partir da mercantilização urbana legitima a cidade como uma mercadoria voltada
para os interesses mercadológicos do capital como “[...] um grande negócio, especialmente para capitais que embolsam, com sua produção e exploração, lucros, juros, e
rendas” (MARICATO, 2013, p. 21), que acentua a estratificação e a desigualdade social
dos grupos de baixa renda.
A cidade consolidada mediante os processos de segregação socioespacial encurralando as famílias de baixa renda do centro para a periferia nas quais são implantados
os empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), por outro lado,
consolida outro modelo cuja sociabilidade é supervalorizada dentro dos condomínios
de alto padrão socioeconômicos. Os condomínios horizontais nas áreas consolidadas
da cidade de um lado, e a construção de moradias populares nas periferias da cidade de
outro, são interfaces hibridas do processo de segregação socioespacial, realidade de uma
sociabilidade contraposta e excludente que se expressa em Maringá desde a sua origem.
Os polos desta realidade contraditória são: a supervalorização dos terrenos e
O presente estudo representa uma síntese de parte do trabalho da dissertação de mestrado do Programa de Pósgraduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá concluída no ano de 2017.
2
Mestre em Ciências Sociais. Universidade Estadual de Maringá. josivaldosreis@hotmail.com
1
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mercantilização das áreas urbanas já consolidadas e, a expansão da especulação imobiliária das áreas periféricas no entorno da cidade, que nitidamente reluz o valor-de-troca3
da cidade aprofundando o recorte de classe e a determinação da formação de uma ordem social capitalista, sobrepujando o direito das famílias de baixa renda de usufruírem
irrestritamente dos bens socialmente produzidos, relegando a sobreviverem nas franjas
da cidade nas quais o acesso a serviços é demasiadamente precário (FLEURY E SILVA,
SILVA, 2015), “a disputa por terras entre o capital imobiliário e a força de trabalho na
semiperiferia levou a fronteira da expansão urbana para ainda mais longe: os pobres
foram para a periferia da periferia” (MARICATO, 2013, p. 24).
Ao nos referirmos especificamente à população que é beneficiária do Programa
Minha Casa, Minha Vida (MCMV), moradias de interesse social, situadas em Maringá em sua maioria nos distritos que integram o território do município e à segregação
socioespacial de famílias de baixa renda residentes em Maringá, traçamos um recorte
à população de até R$ 1.600, 00 (um mil e seiscentos reais)4, público prioritário do
PMCMV, que são obrigadas a adquirirem suas moradias nas áreas periféricas da cidade.
A periferia das cidades como lugar “privilegiado” para os empreendimentos do
PMCMV, expõe a fragilidade em o poder público ofertar o devido acesso desses grupos
às políticas públicas, como é o caso do Distrito de Floriano em Maringá distante da
maioria dos serviços públicos disponíveis na cidade, reproduzindo a ocupação do espaço urbano na perspectiva do valor-de-troca, ou seja, enquanto uma mercadoria, sobrepujando o valor-de-uso da cidade e o bem-estar da população de baixa renda.
No âmbito local, a provisão de moradias através do PMCMV, e a gestão do
solo urbano, segue algumas das linhas destacadas por Maricato (2015), para a qual o
O valor-de-troca, do ponto de vista da existência da mercadoria, é o conjunto de propriedades socialmente
determinadas, que se expressam apenas numa relação de coisas quantificadas. Para Marx (2010), a relação
do valor-de-troca, de qualquer mercadoria, se expressa na utilidade que esta terá como um valor-de-uso. No
entanto, no processo de troca das mercadorias, o caráter subjetivo, do valor-de-uso (sua utilidade) é posto de
lado. Numa relação mercadológica o valor-de-uso da cidade aparece numa relação meramente quantificada.
“As propriedades materiais só interessam pela utilidade que dão às mercadorias, por fazerem destas valores-deuso. Põem-se de lado os valores- de-uso das mercadorias, quando se trata da relação de troca entre elas. É o que
evidentemente caracteriza essa relação” (MARX, 2010, p. 59).
4
Atualmente o MCMV faixa 1 é destinado para famílias com rendimentos até R$ 1.800,00. Ressaltamos que
esse valor foi ajustado recentemente, por coerência e razões fidedignas ao estudo realizado em (REIS, 2017)
quando nos referirmos às famílias de baixa renda estaremos considerando os recortes dos valores de renda de
até R$1.600,00 que embasou os estudos à época. Disponível em < http://www.minhacasaminhavida.gov.br/
sobre-o-programa.html>.
3
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protagonismo do solo urbano para a promoção da justiça social confirmou-se apenas
numa idealização, posto que, não serviu como parâmetros para o planejamento urbano,
democrático e inclusivo.
O panorama da construção de moradias populares através do PMCMV na periferia da cidade de Maringá, é também destacado por Fleury E Silva e Silva (2015), os
quais aduzem que o período da década de 2000 é marcado pela provisão de moradias de
baixa renda construídas na porção norte da cidade e nas cidades limítrofes que fazem
fronteira com a cidade polo da RMM, outro fator importante é que o setor de imobiliaristas apoderou-se das áreas centrais mais valorizadas.
Essa ocupação de áreas consolidadas da cidade pelos imobiliaristas capitalistas
e a periferização das moradias de baixa renda é emblemática para destacar o modelo de
ocupação via segregação socioespacial que vem sendo implementado, haja vista que, as
áreas consolidadas, que receberam intervenções do poder público, servem para os negócios do capital imobiliário e produção de moradias de mercado.
Assim, o PMCMV em Maringá, acaba sendo capturado pelos interesses privados, e servindo de funcionalidade para aqueles produtores privados da cidade. O PMCMV em especial, não foi formulado a partir das características intrínsecas ao problema
habitacional, mas sim das necessidades impostas pelas estratégias de poder, dos negócios e das ideologias dominantes. Ou seja, obedece aos critérios do capital imobiliário e
da máquina política eleitoral (FLEURY E SILA; SILVA (2013).
Este modelo tem levado à periferização forçada das populações pobres, para as
bordas ou para os distritos do município como o Distrito de Floriano, em que as moradias do PMCMV “foram construídas praticamente na roça” o que reforça nossa hipótese
de que a política habitacional em Maringá subordina-se à especulação imobiliária.
Nesse sentido, faz-se premente envidar esforços para buscar desvendar algumas
questões inquietantes, quais sejam: como se estruturam as relações de poder entre os diversos atores produtores da cidade; qual o “lugar” do Programa MCMV na cidade capitalista e, sobretudo, provocar uma reflexão crítica em relação à segregação socioespacial daqueles contingentes populacionais de baixa renda para as periferias da cidade de Maringá.
É nesse bojo que os pressupostos apresentados e discutidos aqui compõem um
estudo de caso com desdobramento em: pesquisa de campo e a aplicação de questionários sobre uma amostra de famílias beneficiárias de empreendimentos do programa Mi-
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nha Casa, Minha Vida no distrito de Floriano, como já apresentado. Ademais, o estudo
se completou com a coleta de dados em fontes primárias e secundárias que serviram de
subsídios para endossar tais pressupostos.
O estudo de caso lançou mão à análise de dados referente a 3 (três) conjuntos
habitacionais do PMCMV consolidados no distrito de Floriano em Maringá: Conjunto
habitacional Pioneiro Gonçalo Vieira dos Santos; José Israel Factori e Pioneiro José
Pires de Oliveira.
A aplicação dos questionários, como parte do estudo de caso, possibilitou que
se extraísse uma análise também qualitativa, da qual se permitiu elaborar um novo conhecimento acerca das características do contingente populacional que vêm sofrendo os
processos de segregação socioespacial através dos empreendimentos do PMCMV nas
franjas5 da cidade.
Ressalte-se que, o estudo de caso, com a aplicação de questionários, se deu com
beneficiários do PMCMV, faixa 1, até R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) de rendimentos, nos empreendimentos do PMCMV, no distrito de Floriano, consolidados entre
o ano de 2011 e 2015, cuja população total compreende 418 famílias beneficiárias com
moradias.
A aplicação dos questionários, previamente estruturados, contemplou uma
amostragem de uma população de 210 famílias que corresponde a 50,23% do universo
de 418 (quatrocentos e dezoito) famílias beneficiárias.
O plano amostral nesse caso, foi definido a partir da Amostragem Aleatória Simples, uma vez que, o acesso prévio ao universo da população possibilitou o agrupamento
dos seus elementos em uma tabela de números aleatórios, ancoradas nas técnicas de
amostragem em que a população agrupada, à partir de subconjuntos paritários, apresenta
possibilidades idênticas de serem incluídas na amostragem, ou seja p = n/N de pertencer
à amostra (BARBETTA, 2006).
À aplicação dos questionários, seguiu-se a fase de análise, sendo que no tratamento estatístico empregou-se o uso dos softwares SPSS 18 for Windows. Realizou-se
também uma análise descritiva dos dados buscando estabelecer possíveis relações e
mediações entre os mesmos.
5

O termo destacado é utilizado por Fleury E Sila; Silva, 2015 para se referir às regiões que são distantes dos
centros da cidade, nas áreas periferias ou limítrofes.
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2. O DIREITO A CIDADE E A FUNÇÃO SOCIAL DA MORADIA EM MARINGÁ
A análise da segregação socioespacial das famílias beneficiária do Programa
Minha Casa Minha Vida em Maringá deve ser cotejada ao direito à cidade aqui alinhado ao pensamento de Harvey (2013), para o qual “o direito à cidade é muito mais que
a liberdade individual de ter acesso aos recursos urbanos: é um direito de mudar a nós
mesmos, mudando a cidade. Além disso, é um direito coletivo, e não individual [...]”
(HARVEY, 2013, s/p).
Para Harvey (2013) as cidades, devido à dinâmica capitalista neoliberal contemporânea, exigem uma continua transformação do meio urbano e das relações sociais,
pois, “[...] se a cidade é o mundo que o homem criou, então é nesse mundo que de agora
em diante ele está condenado a viver” (PARK, 1967 apud HARVEY, 2013, p. 27).
Assim, “escolher” viver nas cidades colocou para o plano do imaginário e do
concreto formas de sociabilidades complexas que demandam das pessoas constantes
adaptações - liberdades e restrições.
A liberdade da cidade é, portanto, muito mais que um direito de acesso àquilo
que já existe: é o direito de mudar a cidade mais de acordo com o desejo de
nossos corações. Mas se Park está certo – ao refazer a cidade refazemos a nós
mesmos –, então precisamos avaliar continuamente o que poderemos fazer
de nós mesmos, assim como dos outros, no decorrer do processo urbano. Se
descobrimos que nossa vida se tornou muito estressante, alienante, simplesmente desconfortável ou sem motivação, então temos o direito de mudar de
rumo e buscar refazê-lo segundo outra imagem e através da construção de um
tipo de cidade qualitativamente diferente. A questão do tipo de cidade que
desejamos é inseparável da questão do tipo de pessoa que desejamos nos
tornar. A liberdade de refazer a nós mesmos e as nossas cidades dessa maneira é, sustento, um dos mais preciosos de todos os direitos humanos (HARVEY,
2013, p. 28 grifos meus).

Harvey (2013) vai nos mostrar que é possível construir cidades diferentes “ao
fazermos a cidade fazemos a nós mesmos” (HARVEY, 2013, p. 28) e, ao refletirmos
sobre fazer o tecido urbano da cidade de Maringá, cabe a nós nos indagarmos: queremos
produzir uma cidade qualitativamente diferente ou nos manteremos presos aos modelos
pretéritos adotado inicialmente pela Companhia? E, por fim, que tipo de pessoas quere-
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mos ser? O modelo de cidade que escolhermos, vai refletir as nossas ações – inclusivas
ou excludentes.
O direito à cidade passa pelo desenvolvimento das nossas capacidades teleológicas de impor nossas características em ações cotidianas através de elementos políticos,
econômicos, artísticos (HARVEY, 2013).
Como Harvey (2013) nos anuncia:
[...] vivemos, na maioria, em cidades divididas, fragmentadas e tendentes ao
conflito. A maneira pela qual vemos nosso mundo e a maneira pela qual
definimos suas possibilidades quase sempre estão ao lado da cerca onde
nos encontramos. A globalização e a guinada em direção ao neoliberalismo
enfatizaram, ao invés de diminuir, as desigualdades sociais. O poder de classe
foi restaurado às elites ricas. Os resultados foram indelevelmente gravados
nas formas espaciais de nossas cidades, que cada vez mais tornam-se cidades
‘de fragmentos fortificados’ (HARVEY, 2013, p. 28-29 grifos meus).

Assim “[...] todos somos, de um jeito ou de outro, arquitetos de nossos futuros urbanos. O direito à mudança da cidade não é um direito abstrato, mas sim um direito inerente às nossas práticas diárias, quer estejamos cientes disso ou não” (HARVEY, 2013, p. 31).
Estes apontamentos são fundamentais para o amadurecimento da discussão
acerca do direito à cidade, e nele o direito à moradia como política pública urbana e,
como um direito coletivo (HARVEY 2013).
Se nos propormos a pensar o direito à moradia como um desdobramento do que
se configura o direito à cidade, nos moldes de Harvey (2013), obrigatoriamente, temos
que pensar nesta como uma política pública de Estado, ou seja, na perspectiva de direito
fundamental e enquanto Política Pública Estatal, tal qual está consolidada na Constituição Federal de 1988; na Política Urbana; Política Nacional de Habitação (2004) e no
Estatuto das Cidades Lei 10.257 de 2001.
O Direito à moradia é estabelecido no artigo 6º na Constituição Federal de 1988
como um direito social fundamental e coletivo – “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia [...]” (BRASIL, 2020, s/p grifos meus).
Outrossim, o artigo 170 também da Carta Cidadã estabelece em seu inciso III que
será assegurado a “função social da propriedade” (BRASIL, 2020, s/p).
O desafio capilar é estabelecer a efetivação da função social da propriedade compre-
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endida dialeticamente e transversal à sociedade capitalista cujos interesses neoliberais chocam-se frontalmente com o direito à moradia de interesse social, fazendo transbordar as latentes
expressões da questão social, da questão urbana e, em especial, da questão habitacional.
Neste contexto, a defesa da função social da propriedade passa a ser ação radical
irrenunciável, uma vez que, o direito à moradia não se completa por si só, não acontece a partir de um arcabouço jurídico formal, pois, há de considera-lo embebido das
contradições emanadas da correlação de forças entre capital/trabalho, em que o acesso
a este direito é ressignificado pelo contexto de lutas e pelo jogo de interesses dos atores
públicos e privados.
Se dissemos que o direito à moradia e o cumprimento da sua função social acontece em meio às disputas de classes, e isso não é mera especulação, é necessário haver,
portanto, a obrigação estatal em prover esse direito como direito fundamental e aqui a
postura do governo municipal de Maringá deve ser categórica em atrelar este direito como
um direito mais amplo, como direito à cidade nos termos colocados por Harvey (2013).
No presente estudo vimos afirmado o direito à cidade sob as lentes de Harvey
(2013), a partir do qual reafirmamos a necessidade de compreender a cidade na sua função social, sendo, pois, a moradia uma de suas expressões, assim como está petrificado
na Constituição Federal de 1988.
Acerca da função social da cidade, o caput do art. 39, do Estatuto da Cidade,
Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001 é categórico ao afirmar que, a sua função
social, é cumprida quando satisfaz “[...] o atendimento das necessidades dos cidadãos
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas [...]” (BRASIL, 2001, p. 32).
Assegurar qualidade de vida é viabilizar amplamente as potencialidades sociais,
psicológicas, intergeracionais, econômicas, humanas, dentre outras, dos cidadãos, de
modo que ter acesso à moradia, além de ser um direito, é também um elemento determinante para sobrevivência e dignidade humana.
Viabilizar o acesso ao direito à moradia através do PMCMC tem que vir acompanhado do dever de se promover a justiça social na cidade, fazendo com que a cidade
cumpra a sua função social.
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3. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA E A PREDETERMINAÇÃO DO
LUGAR PARA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM MARINGÁ
O cenário, no tocante à construção de moradias em Maringá é marcado de um
lado pelo protagonismo da construção de moradias de mercado mesmo quando se trata
de moradias subsidiadas pelo governo federal, e, de outro pelo crescimento do déficit
habitacional em nível local, sobretudo quando se trata da falta de moradias para populações sem renda, de baixa renda – aquelas compreendidas na faixa de rendimentos entre
0 e 3 salários mínimos.
Na década que se encerra em 2010, do cenário nacional ao local há pontos convergentes, posto que, a partir da análise de estudos da Fundação João Pinheiro (2013),
acerca do déficit habitacional municipal , fica comprovado que o déficit habitacional em
Maringá seguia a tendência nacional, ou seja, o segmento da população sem rendimentos e o segmento daqueles com rendimentos de 0 a 3 salários mínimos local somavam
7.502 moradias.
O segmento que conjuga os sem rendimentos e o de 0 a 3 salários mínimos
representava mais de 70,86% do déficit habitacional do total do município. Quando se
analisa o déficit habitacional nacional comprova-se que, em nível municipal, o déficit
entre os mesmos segmentos é maior que os segmentos em nível nacional, que foi de
69,15% para as mesmas categorias.
Em que pese a realidade apresentada demonstrar a necessidade urgente de ampliar
e aperfeiçoar a política habitacional, reproduz-se o mesmo processo de ocupação excludente e segregador que se concebeu inicialmente, pois, tem promovido o realojamento dos
grupos populacionais de baixa renda para as áreas periféricas da cidade como um projeto
protagonizado por inúmeros atores, entre os quais os agentes do mercado imobiliário.
Estudos de Rodrigues (2004) apontam que:
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
negócios. 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
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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 (RODRIGUES, 2004, p. 58).

A zona 1 é uma área da cidade consolidada, nela está constituída a prefeitura Municipal de Maringá e um conjunto de serviços públicos acessíveis à população ali residente
ou de sua proximidade, esta região é onde se originou as primeiras ocupações residenciais
da cidade e onde se consolidou o projeto de planejamento inicial de Maringá, ao adotarmos este ponto como referência, percebemos que o distrito de Floriano fica situado a uma
longa distância do centro da cidade, conforme pode-se observar no Mapa 1.
Mapa 1 – Distância em km do Distrito de Floriano até a prefeitura municipal de Maringá,
localizada na Zona 1, no centro da cidade

Fonte: IBGE, 2010 - Google Maps imagens de satélite, 2019. Elaborado por Martinucci; Reis, 2020.

Essa realidade nos faz refletir que a segregação não é apenas social, mas sobretudo, espacial e, isso traz sérias consequências para a vida das pessoas que precisam se
deslocar uma distância considerável para acessar praticamente todos os serviços funda-
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mentais à sua sobrevivência, como saúde, escolas, supermercados, farmácias, transporte
público, emprego, lazer, dentre outros.
Algumas comparações da atual ocupação do espaço da cidade via periferização,
com o projeto inicial de Maringá não param apenas no deslocamento populacional das
populações de baixa renda para a periferia. As semelhanças também transbordam com
a frequente tentativa de embelezamento que pode ser observada nos canteiros centrais
próximos às áreas onde está a prefeitura do município.
Também há semelhanças com as características da ocupação inicial desenvolvida na Zona 3 e as populações realojadas para o distrito de Floriano que enfrentam um
conjunto de dificuldades, as quais agravam a segregação socioespacial e o estigma da
pobreza, determinados pela ausência de equipamentos públicos, rede de serviços públicos, oportunidades de emprego, dentre outras.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010 o distrito de Floriano tinha 589 moradias permanentes, uma população de 1.875 pessoas, e apresentava a média do número de moradores por Domicílios de 3,18 conforme tabela a seguir.
Tabela 1 – Média do número de moradores por domicílios do distrito de Floriano segundo
o censo do IBGE em 2010
População Total em 2010

1.875

Domicílios permanentes

589

Média do número de moradores por Domicílios

3,18

Fonte: IBGE, 2010. Elaborado por Reis, 2020.

De 2011 a 2015 foram construídas no distrito de Floriano 418 Unidades Habitacionais pertencentes ao (MCMV) para famílias de baixa renda até R$1.600,00 (um
mil e seiscentos reais) financiadas pela Caixa Econômica Federal e distribuídas em três
conjuntos, conforme mapa 2.
Não é possível precisar a média do número de moradores por domicílios atualmente no distrito de Floriano, haja vista que, mesmo que se empreendesse esforços em
demonstrar a média de crescimento relativos aos censos do IBGE de 1991/2000 e 2010,
a ocorrência de fatores externos como a implantação de três conjuntos habitacionais tornou frágil qualquer tentativa em se projetar a média do número de moradores por domicílios para aquela localidade. Outrossim, os dados consolidados poderão ser conhecidos
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tão somente com a realização de um novo senso do IBGE previsto para acontecer no ano
de 2021 devido à emergência em saúde pública decorrente do COVID -19.
Considerando que no ano de 2010, segundo o IBGE, o distrito de Floriano tinha 589 moradias permanentes, e que de 2011 a 2015 foram construídas 418 moradias
pertencentes ao Programa Minha Casa, Minha Vida, isso representa um crescimento de
mais de 70,97% em relação ao número de moradias de 2010.
Mapa 2 – Moradias do programa Minha Casa, Minha Vida para população de baixa renda
(R$1.600,00) em Floriano no período de 2011 a 2015

Fonte: IBGE, 2010. Google Maps imagens de satélite, 2019. Elaborado por Martinucci; Reis, 2020.

De acordo com a Secretaria de Habitação de Interesse Social (SEHABIS) de
Maringá, entre 2009 e 2015 foram construídas 1.950 unidades habitacionais para famílias com rendimentos de até R$1.600,00 deste total de moradias apenas 1.129 unidades
envolveram diretamente recursos de fontes do PMCMV, as demais 821 unidades foram
construídas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo Municipal de Habitação (FMH).
Se compararmos o total de unidades habitacionais construídas em Floriano (418),
com o universo de moradias construídas para pessoas com rendimentos de até R$1.600,00
no Município de Maringá através do (MCMV) entre 2009 e 2015 os conjuntos habitacio-
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nais construídos no distrito de Floriano representam pouco mais de 37% do universo.
Isso representa o realojamento de um grande contingente populacional, concentrado em uma área da cidade com pouca infraestrutura de serviços públicos, de oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, sistemas educacionais, redes de relações
sociais, dentre outras.
Maringá deve ser ‘bela’ e isto significa ter seus pobres residindo longe das áreas nobre e do seu centro financeiro e comercial [...] a busca por essa beleza não
inclui as preocupações e anseios das classes menos favorecidas, pois ao serem
transferidas para a periferia da cidade – caso de Maringá – que não possui
os serviços públicos básicos, perdem laços sociais importantes, por exemplo,
para obtenção de emprego, o acesso às melhores escolas públicas e postos de
saúde, à creche ou rede de relações com quem podiam contar para auxiliar no
cuidado aos seus filhos, para pequenos empréstimos financeiros, de utensílios
ou mantimentos, etc. (ARAÚJO, 2010, p. 179).

A análise de Araújo é extremamente importante, pois as pessoas por meio da
sociabilidade estabelecem relações de pertencimentos, tanto com o território, como também com a vizinhança.
Outro dado que importa destacar é que entre as famílias beneficiária de moradias do PMCMV consolidadas no distrito de Floriano 75,7% são mulheres conforme
tabela 2 das quais 85,7% possuem filhos.
Tabela 2 – Sexo das pessoas beneficiárias dos conjuntos habitacionais do programa
Minha Casa, Minha Vida em Floriano – Maringá
Sexo

%

Masculino

24,3

Feminino

75,7

Fonte: Pesquisa de campo realizada, 2017. Elaborada por Reis, 2020.

A ausência e/ou os vínculos precários entre as famílias com o território resulta
no aumento das situações de vulnerabilidades sociais e econômicas. Nesse sentido, as
famílias realojadas acabam tendo que começar os vínculos e reconstruir as redes sociais
praticamente “do zero”.
Ao considerarmos que são mulheres com filhos, que terão que criar seus filhos
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longe dos serviços mais elementares, como creches, escolas, espaços de entretenimento,
notamos o quanto a vida destas famílias se torna difíceis.
Uma das problemáticas que mais incide sobre as famílias realojadas para os
empreendimentos do PMCMV e que nos chamou a atenção diz respeito ao acesso ao
mercado de trabalho conforme podemos ver na tabela 3.
Tabela 3 – Acesso a oportunidade de trabalho ou emprego no Distrito de Floriano
Pecepção

%
9,5

Melhorou
Permanece igual

30,5

Piorou

60,0

Fonte: Pesquisa de campo realizada, 2017. Elaborada por Reis, 2020.

Na sociedade capitalista contemporânea a posição que o trabalhador ocupa na
estrutura social do trabalho, é um fator determinante a inclusão ou a exclusão a outras
estruturas de oportunidades, e, quiçá à própria sobrevivência e a reprodução da força de
trabalho. Conforme podemos observar, no caso das famílias beneficiárias a exclusão ao
mercado de trabalho é a realidade mais fática. Para Souza e Acorsi (2015):
a questão das desigualdades se localiza tanto na estrutura de oportunidades
no mercado de trabalho quanto nas condições de acesso a essas estruturas;
isso porque, em situações de baixo volume de capital e de isolamento social,
o acesso às estruturas de oportunidades pode ser limitado, possibilitando a
reprodução das condições de vulnerabilidade social ou mesmo impedindo sua
superação (SOUZA; ACORSI, 2015, p. 235-236).

Segundo Souza e Acorsi (2015, p. 236) “[...] o modo como se apresenta a organização social do território pode favorecer ou inibir os grupos sociais ao acesso a essas
estruturas de oportunidades”
Acerca da ausência de estruturas de oportunidades, Rodrigues (2004) vai afirmar que em Maringá ainda precocemente, no limiar 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 (RODRIGUES, 2004, p. 52).
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Nesse sentido, percebemos que as formações atuais que resultam nos empreendimentos do PMCMV surgem modificando precária e intermitentemente a arquitetura
dos espaços urbanos distantes da cidade, muitas vezes quem delimita o sentido e o rito
destas mudanças são as próprias pessoas através da ocupação e modificação dos espaços
dos territórios onde se encontram.
O resultado desses desastrosos processos é uma aguda crise urbana que vivemos
nos dias atuais (MARICATO, 2015).
3.1 Segregação socioespacial e o Realojamento dos beneficiários do Programa
Minha Casa, Minha Vida para o Conjunto Habitacional Pioneiro Gonçalo Viera dos
Santos, em o Floriano
A construção de moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida no distrito de
Floriano se inicia com a aprovação da Lei Complementar n. 820 de 19 de maio de 2010,
que destinou uma área anexa ao distrito para a implantação do empreendimento.
A área onde está situado o empreendimento do PMCMV fica ao Sul do distrito sobre o Lote de terras nº. 1-A da Gleba Ribeirão Caxias, e conta com uma área de
48.400,00m².
Esta área, pela distribuição espacial, pode ser identificada como sendo a região
de expansão do distrito. Por ser uma área considerada de expansão, no entorno do conjunto habitacional e na própria área de abrangência do conjunto, não se dispunha inicialmente de qualquer infraestrutura.
As áreas ao Sul e a Oeste do conjunto habitacional são vazios urbanos, os quais
sãos ocupados por plantações sazonais do agronegócio, onde às vezes se cultiva soja, às
vezes milho e às vezes trigo, enfim, onde se cultiva diversas lavouras ao longo do ano.
Já a área situada a Leste, na contemporaneidade, é onde estão instalados os dois
outros empreendimentos do PMCMV – o conjunto habitacional José Israel Factori e
conjunto habitacional Pioneiro José Pires de Oliveira, respectivamente, que serão discutidos mais à frente.
Deste modo foi necessária a intervenção do poder público municipal para viabilizar a instalação das moradias no local.
O artigo 4º da Lei n. 820, que autorizou a construção do empreendimento, faz

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
109

Capítulo III - Programa Minha Casa Minha Vida e a segregação socioespacial das famílias de baixa renda (...)
Josivaldo Souza Reis

referência à obrigação por parte do poder público municipal em realizar um conjunto de
obras de infraestruturas, conforme segue:
Serão compostas por: I abertura das vias de circulação; II demarcação dos
logradouros, quadras e datas; III rede de distribuição de água potável; IV rede
de distribuição de energia elétrica e iluminação pública; V rede de galerias
pluviais; VI rede coletora de esgoto sanitário; VII pavimentação asfáltica,
meio-fio e sarjetas e VIII arborização e urbanização de canteiros (MARINGÁ, 2010, s/p grifos meus).

O resultado da ausência dos serviços públicos essenciais é que a população fica
condicionada a se deslocar até o centro do distrito de Floriano ou, se locomover até o
centro da cidade de Maringá a 20km de distância do Distrito.
A despeito da ausência de vários equipamentos públicos que deveriam existir no
conjunto, as famílias foram realojadas para a novas moradias, tendo que conviver com a
precariedade no acesso a escolas, posto de saúde, transporte público precários, espaços
de convivência coletivas como praças, centros de convivência para adolescentes, centro
de convivência para pessoas idosas, dentre outros.
Mapa 3 – Conjunto habitacional Gonçalo Vieira dos Santos em Floriano – Maringá

Fonte: IBGE, 2010. Google Maps imagens de satélite, 2019. Elaborado por Martinucci; Reis, 2020.

A entrega das 136 unidades habitacionais aconteceu no ano seguinte à sanção da
Lei Complementar n. 820, no ano de 2011, conforme mapa 3 anterior.
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Conforme podemos observar, a noroeste do conjunto está localizado a sede do
distrito de Floriano, região que possui uma rede mais estruturada de serviços públicos,
que é o núcleo inicial do povoamento do bairro.
Não obstante o preconizado no artigo 4º da Lei complementar n. 820, que impõe
uma série de exigências à gestão do município de Maringá, a área de abrangência das
136 moradias à época não apresentava qualquer arborização, tão pouco contava com
rede coletora de esgoto, ou seja, conforme podemos observar na figura 1 a seguir, à
época, no entorno das moradias só existia o espaço vazio em que se destacava apenas as
construções de alvenarias e as ruas abertas.
Figura 1 – Conjunto habitacional pioneiro Gonçalo Vieira dos Santos em Floriano em 2011 – Maringá

Fonte: Prefeitura de Maringá, 2011

Até a finalização dos estudos da pesquisa de campo em 2017 não havia rede
coletora de esgoto neste conjunto, fato que atesta o total descumprindo pelo município
do que está inscrito na referida lei, e, nem tão pouco a câmara municipal de vereadores,
que é o órgão de fiscalização do poder executivo local, havia empreendido esforços para
o devido cumprimento da letra da lei.
Assim, faz necessário destacar, que mesmo havendo um conjunto robusto de
normas ambientais, código de posturas de uso e ocupação do solo urbano no município,
as unidades habitacionais foram entregues sem a rede coletora de esgoto estar implantada, sendo os resíduos depositados em fossas sépticas.
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Ademais, faz-se necessário destacar, também, a ausência de uma rede robusta
de serviços públicos e privados, como mercados, mercearias, farmácias, escolas, lotéricas, unidades de saúde da família, creches, dentre outras.
A ausência e/ou o precário acesso a estes serviços públicos é grave, haja vista
que as unidades do PMCMV só deveriam ser entregues com a existência dos equipamentos públicos, pois, sua ausência dificulta a qualidade de vida e a dignidade das pessoas que passaram a residir nas novas moradias.
Para situarmos o momento presente de construção de moradias para populações
de baixa renda em Maringá, é mister que lancemos um olhar para o passado e remontemos aos primórdios da ocupação da cidade, quando a companhia, de forma mínima,
possibilitou o acesso dos operários a moradias a preços mais “populares”.
Nesse sentido, podemos afirmar que a provisão de moradias para trabalhadores
de baixa renda, não é, portanto, uma novidade, assim como também, não é uma novidade os processos de segregação socioespaciais e o realojamento desses grupos para
regiões mais periféricas da cidade.
Analisando o passado, podemos afirmar, portanto, que as formas de segregação
socioespacial e a periferização estiveram nos primórdios do surgimento da cidade de
Maringá. Assim, pode-se afirmar que ambas as ações veem pari passu desde a edificação das primeiras moradias em Maringá (ARAÚJO, 2010).
Ainda segundo a autora:
Essa atitude da companhia propiciou que alguns dos seus funcionários obtivessem uma moradia, um elemento importante que confere ao indivíduo o caráter
de cidadão. No entanto, sob um outro aspecto, a Companhia (como primeiro
agente imobiliário da cidade), o poder público e os demais agentes sociais da
cidade, que mantiveram o projeto da Companhia, organizam o espaço urbano
de modo a reproduzir uma organização socioespacial segregadora, pois, se
a população trabalhadora tem áreas definidas para sua habitação, estas áreas
não estão localizadas próximas às ‘áreas nobres’ nem no centro comercial e
financeiro da cidade. O lugar reservado para este grupo é a periferia, onde os
lotes são menos valorizados e há carência dos equipamentos públicos. Vemos
que a segregação social e econômica em Maringá foi preestabelecida – já
no projeto da cidade, na ação do Estado e dos agentes imobiliários que reproduzem continuamente esta segregação, dificultando que a população
trabalhadora venha a habitar áreas mais privilegiadas, que não foram
‘destinadas’ a ela (ARAÚJO, 2010, p. 182 grifos meus).
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Mesmo nas áreas dos conjuntos do PMCMV em Floriano as populações são periferizados, pois, é com bastante dificuldade que conseguem acessar os poucos serviços
públicos disponíveis no centro do distrito, relegando em muitos casos estas populações
à própria sorte.
Destaque-se que, essa inciativa da Companhia, em nada tem a ver com Política
Pública Estatal de acesso à moradia, pelo contrário, faz-se necessário retomar a discussão de que a cidade de Maringá, desde sempre, vem expressando o seu valor-de-troca,
portanto uma mercadoria apta a se extrair lucros do qual a Companhia nunca abdicou.
A constituição do conjunto habitacional Pioneiro Gonçalo Vieira dos Santos e
outros, que também vieram a se constituir nos últimos anos no distrito de Floriano, é a
prova cabal de que o direito à moradia em Maringá passa pelo processo de mercantilização, sendo capturado pelos setores privados e não cumpre a sua função social, como
esculpido na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º inciso XXIII.
Nesse sentido, os recentes processos de periferização dos grupos populacionais
de baixa renda devem ser vistos como parte integrante de um projeto hegemônico dos
produtores capitalistas da cidade, que diante da negligência, omissão e até cumplicidade
do poder público municipal e da câmara legislativa de vereadores têm transformado a
cidade num instrumento de valor-de-troca e extração de mais-valia fundiária e imobiliária. A consequência desse processo é a periferização e segregação socioespacial das
famílias de baixa renda em grande medida aquelas pertencentes aos empreendimentos
do PMCMV em Maringá.
Isso acontece, sobretudo, porque o controle estatal da terra em Maringá se mantem de forma precária e subsidiária, posto haver interesses patrimonialistas “escusos”
daqueles que buscam a qualquer custo se manter no poder, onde conseguem transformar
a esfera pública praticamente em um escritório particular dos seus interesses ou dos interesses dos “apadrinhados”.
Ao se viabilizar os interesses do segmento pertencente às classes detentoras do
grande capital, estes que quase sempre são os financiadores privados “padrinhos” diretos ou indiretos da maioria das campanhas eleitorais, se criam as condições para uma
elite política chegar ao poder e de se manter nele, ampliando os seus interesses privados.
Esta realidade não é uma exclusividade em Maringá, como afirma Maricato
(2015), é um grande pacto que no Brasil reverbera as entranhas da vida pública, sendo
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responsável na década recente por promover especulação fundiária e imobiliária, e capitanear o monopólio do preço da terra e dos imóveis.
Dessa forma, podemos afirmar, de acordo com Maricato (2015) que, quando se
trata de gestão do solo urbano, pelo executivo ou pelo poder legislativo, o que se observa
é um grande pacto bem arranjado:
Uma simbiose entre governos, parlamentares e capitais de incorporação, de
financiamento e de construção promoveu um boom imobiliário que tomou as
cidades de assalto. Se nos EUA o mote da bolha imobiliária se deu no contexto especial da especulação financeira, cremos que, no Brasil, o core do boom
aliou ganhos financeiros à histórica especulação fundiária (patrimonialista),
que se manteve – provavelmente ainda como espaço reservado à burguesia
nacional – agora no contexto da financeirização (MARICATO, 2015, p. 39).

O contexto de omissão e negligência do poder estatal na figura da municipalidade em Maringá quanto ao déficit de moradias de interesses social, e, a cumplicidade com
os setores imobiliaristas não é algo desconexo da estrutura de poder político, econômico
e social do país, posto que, na provisão de moradias, está presente no ideário liberal e
nos setores conservadores do governo e ganha força na governabilidade do Estado desde
a República Velha até as décadas iniciais do século XX, que o Estado brasileiro é mero
coadjuvante da produção e provisão de moradias sem nenhuma responsabilidade ou
com responsabilidades mínimas.
Quando a questão do déficit da moradia explode nas cidades industriais – São
Paulo, Rio de Janeiro e Recife, dentre outras cidades –, nas décadas iniciais do século
XX, o Estado é chamado a assumir as suas responsabilidades sobre o seu papel no tocante à questão do acesso a moradias.
Neste momento, o Estado é negligente com a habitação popular e conivente
com a produção privada, fato histórico destacado por CINTRA, 1926 APUD BONDUKI, 1994 quando, numa comissão criada pelo governo de São Paulo para discutir à
questão, o parecer final dos seus membros foi pela isenção do Estado:
A Comissão julga dever aconselhar a máxima circunspecção na ação direta
do poder público na construção de casas populares, procurando incentivar por
todos os meios ao seu alcance a iniciativa privada [...] não haja ilusões. No
estado atual de nossa organização social, política e econômica, a construção
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de habitações populares pelo poder público diretamente ou por intermédio de
empresas, longe de ser uma solução, será uma causa do agravamento da crise
atual. O simples anúncio de que o poder público irá construir alguns milhares
de casas que serão oferecidos por preços e aluguéis fixos será o bastante para
afastar automaticamente os capitais particulares que anualmente se empregam
em construções (CINTRA, 1926 apud BONDUKI, 1994, p. 5).

Nesse sentido, realizando um paralelo com a análise história da provisão de
moradia no Brasil, há coerência em se afirmar que o modo como os agentes privados
e públicos planejaram a ocupação do espaço de Maringá, tiveram fortes influências da
ideologia liberal vigente nas décadas iniciais do século XX.
Esta afirmação justifica-se quando olhamos a dinâmica encontrada na distribuição espacial de Maringá, por meio dos zoneamentos, onde os operários e as classes
pobres sempre tiveram lugares pré-determinados para suas moradias via mercado,
sem que houvesse intervenção e/ou intermediação do poder público municipal para isso.
Podemos notar primeiro, que a incipiente produção de moradias de interesse
social tem uma influência germinal nos pressupostos liberais dos produtores da cidade e,
segundo, a espacialização do lugar em que hoje estão constituídos os empreendimentos
do Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida que se destinam a famílias de baixa
renda, no distrito de Floriano, não foi determinada ao acaso, mas, faz parte de uma ação
planejada do poder público municipal e do conjunto de agentes sociais que veem a cidade como uma mercadoria – empreendimento – de onde podem se extrair lucros.
A análise de Araújo (2010) nos ajuda a compreender, em que seara se insere os
beneficiários do PMCMV em Floriano, posto que de forma germinal a cidade de Maringá
[...] nasce com característica da desigualdade, de separar os indivíduos de
acordo com seus interesses, políticos, econômicos ou religiosos. Sua construção já implica e, espaços divididos, cujo acesso não é livre, mas obedece a
regras definidas por fatores, prioritariamente econômicos. Em vista disso, há
grande similitude entre as cidades no que diz respeito a sua ordem urbanística
e às condições de vida dos seus moradores (ARAÚJO, 2010, p. 183).

Nesse sentido, ao refletirmos sobre o realojamento dos contingentes de baixo
rendimento econômico no âmbito dos Empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida para o Distrito de Floriano, percebemos que há algo sistêmico nessa ação, que
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é enviesada por interesses de manutenção das relações de dominação dos produtores
capitalistas da cidade de Maringá.
Outro interesse no realojamento destes grupos considerados pobres aos olhos da
elite econômica maringaense, é o enfrentamento e repulsa a qualquer imagem ou situação
que estabeleça uma vinculação/associação da cidade à favela, pombal, cortiços ou pobreza.
Portanto a periferização “organizada” nos conjuntos habitacionais do Programa
MCMV, traz como cenário de fundo a noção de higienização e estética social da cidade.
Porém, como já estudamos, este processo em Maringá não é recente, e não é uma exclusividade dos empreendimentos do PMCMV.
Este modelo, ganha mais densidade nas ações do poder público municipal já na
década de 1970, quando, de acordo com Araújo (2010) buscava-se associar à Maringá
a um imagem positiva “destinada a ser simulacro de algumas imagens-retalhos do ‘Primeiro Mundo’ (MARICATO, 2013, p. 21) ,e, desse modo, “a elite política e econômica
de Maringá buscava mantê-la, então sem pobreza, sem favelas, com baixos índices de
criminalidade, alcoolismo, desemprego e outros inconvenientes advindos da marginalidade urbana” (ARAÚJO, 2010, p. 186).
Nesse sentido, analisando-se a segregação socioespacial e a periferização das famílias de baixa renda no âmbito do PMCMV para Floriano, percebemos que há claras
evidências de se tentar escamotear a pobreza promovendo o seu realojamento para regiões
nas bordas da cidade que, pelo seu distanciamento do centro, impede que a pobreza seja
evidenciada, salvaguardando assim a imagem de cidade planejada, da qualidade de vida,
sem pobres.
[...] a pobreza instalada em Maringá deixa transparecer as mazelas da cidade,
sua incapacidade de ser ‘bela e sem problemas’, de não conseguir manter o caráter de organização implantado já na sua idealização. A presença dos pobres
deveria ser extirpada, porque ela revelava a dificuldade de incluir a todos na
utopia da cidade desenvolvida e próspera, motivo de orgulho dos seus habitantes e que não poderia ser abalada pois esse fato significaria a destruição de
uma espécie de ‘mito’ no qual se convém acreditar (ARAÚJO, 2010, p. 186).

A partir da análise de Araújo (2010), e refletindo sobre a espacialização dos
conjuntos do PMCMV em Maringá e especificamente no distrito de Floriano, pomos
em xeque o discurso cristalizado de solidariedade que é disseminado pelas classes
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dominantes maringaenses.
Podemos afirmar que a elite política e econômica maringaense tenta convencer-se e à todos de que buscam o bem comum da sociedade maringaense, quando, na verdade, por detrás de suas ações filantrópicas há, interesses capitalistas claros, qual sejam:
assegurar uma imagem positiva da cidade, mesmo que, para isso, aquelas famílias de
baixos rendimentos tenham que pagar o preço do realojamento, da segregação socioespacial e da periferização.
[...] As periferias urbanas encerram em si o verdadeiro significado expresso
pelo termo: são arredores do centro, limites terminais, margens, áreas distantes no espaço e distantes, também, do acesso à satisfação das necessidades
mais comuns.
Representam os espaços ‘feios’ da cidade. Uma aparência resultante das condições de renda e da espoliação de sua população, ou seja, da economia política vigente que comanda o processo de construção da cidade (MOURA;
ULTRAMARI, 1996 apud ARAÚJO, 2010, p. 187).

Nesse sentido, o Distrito de Floriano na dinâmica espacial do território de
Maringá, é hoje a periferia cuja beleza mitigada, acaba recepcionando as populações
realojadas, fruto de uma higienização “velada” por parte dos setores conservadores e
dominantes da cidade de Maringá, os quais buscam escamotear a pobreza através dos
empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida implantados no distrito.
Nessa conjuntura, podemos afirmar que o Conjunto Habitacional Pioneiro Gonçalo Vieira dos Santos, implantado inicialmente em 2011, destaca-se como uma espécie
de laboratório experimental para a expansão do modelo de planejamento segregacionista, servindo de referência para a expansão dos novos conjuntos implantados recentemente no distrito.
À guisa de conclusão da presente seção afirmamos com grande certeza que os
empreendimentos do Programa MCMV consolidados para as famílias de baixa renda
no distrito de Floriano, não obstante, servir de mecanismo para mitigar a existência do
déficit habitacional no município de Maringá desde 2011, dada a sua espacialização territorial em direção às bordas da cidade teem como função capilar, na sociedade capitalista maringaense, esconder a pobreza para que esta não interfira na imagem positiva de
cidade, de modo que o imaginário de cidade de virtuoso capital estético seja preservado.
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3.2 Continuidade da segregação socioespacial das famílias de baixa renda no âmbito
do PMCMV – a implantação do Conjunto Habitacional José Israel Factori em Floriano
O Distrito de Floriano consolidou-se como “estratégia” e via estatal para a consolidação de conjuntos habitacionais cuja finalidade era atender as famílias de baixa
renda do PMCMV, especificamente aquelas cujo rendimento não excedia R$1.600,00.
Nesse sentido é que transcorridos 4 (quatro) anos desde a implantação do primeiro conjunto habitacional do PMCMV no Distrito de Floriano a municipalidade segue com a tentativa de resolver a questão habitacional no município via PMCMV, deste
modo, no início de 2015 entregou 50 unidades habitacionais, desta feita o conjunto
habitacional José Israel Factori, este que foi instituído através da Lei Municipal n. 9.337
de 2012, conforme podemos observar no Mapa 4 a seguir.
As unidades habitacionais pertencentes a este conjunto estão situadas ao lado
do conjunto habitacional Pioneiro Gonçalo Vieira dos Santos este que foi entregue em
2011. Nesse sentido possui algumas características que diferem do conjunto habitacional Pioneiro Gonçalo Viera dos Santos, a saber: as moradias do novo conjunto possuem
ligação com a rede de coleta de esgoto da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR); acesso a transporte público; acesso a estabelecimentos comerciais como mercearia, salão de beleza, dentre outros.
Mapa 4 – Conjunto habitacional José Israel Factori Distrito de Floriano – Maringá

Fonte: Google Maps imagens de satélite, 2020. Elaborado por Martinucci; Reis, 2020.
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Apesar do acesso a alguns serviços públicos decorrentes da implantação do
conjunto Pioneiro Gonçalo Vieira dos Santos, outros serviços indispensáveis estão
ausentes no novo conjunto, como por exemplo, escolas, creches, áreas de lazer, farmácia, dentre outros.
O que se percebe é a superlotação de alguns destes serviços existentes na sede
do distrito de Floriano, o que tem gerado a precarização de acesso e no atendimento
da população a estes serviços.
Assim, fica prejudicada tanto a população que é realojada de outras áreas da
cidade para o distrito, quanto aquelas populações que já faziam o uso destes serviços
no distrito de Floriano, ou seja, com a implantação dos conjuntos habitacionais do
PMCMV, desde o ano de 2011, assiste-se ao inchaço dos serviços públicos utilizados
pela população da sede do distrito.
Pode-se afirmar que este “inchaço” é em decorrência da ausência da implantação de serviços públicos e, sobretudo, da falta da ampliação dos serviços já existente,
além do aumento da demanda dos novos contingentes populacionais realojados.
No âmbito dos conjuntos habitacionais, a municipalidade, por meio dos empreendimentos do PMCMV, tem gerado uma reatualização da periferização destes
contingentes populacionais de baixa renda e, só que com outros atores, e, junto, tem
promovido a precarização e/ou a anulação aos serviços públicos indispensáveis às
vidas destes.
Vê-se famílias obrigadas a se deslocarem longas distâncias para acessar a
maioria dos serviços de saúde, escolas, hospitais, mercado de trabalho, dentre outros,
ou seja, gera-se a anulação do acesso a estruturas de oportunidades conforme já apontamos em (SOUZA; ACORSI, 2015).
A negação a estes e outros serviços pode potenciar o surgimento de inúmeras
desigualdades sociais além de ser determinante para o agravamento de algumas manifestações das expressões da questão social, como, desemprego, violência, drogadição,
dentre outras.
Ademais, a localização dos empreendimentos do PMCMV em Floriano tem
como agravante o acesso precário aos serviços de transporte público, haja vista que,
com o aumento da população, no distrito, a demanda por transporte público também
aumentou, e, por outro lado, a oferta deste serviço no distrito não acompanhou o cres-
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cimento e as necessidades do território.
Para Maricato (2013),
É com a condição dos transportes que as cidades acabam cobrando a maior
dose de sacrifícios por parte de seus moradores. E embora a piora de mobilidade seja geral – isto é, atinge a todos –, é das camadas de rendas mais
baixas que ela vai cobrar o maior preço em mobilidade (MARICATO, 2013,
p. 24).

A precarização do acesso aos serviços de transporte público pode gerar a limitação e/ou impedir a locomoção destes grupos populacionais, segregando-os do
acesso à cidade, e impedindo que as pessoas alcancem sua autonomia econômica,
financeira, ou mesmo que acessem outros equipamentos públicos fundamentais na
viabilidade de alguns de seus direitos.
Nesse sentido, vimos assistindo desde o realojamento dos primeiros contingentes populacionais no âmbito do PMCMV para Floriano à anulação e/ou à limitação
de alguns direitos dos beneficiários do programa.
Portanto, percebemos que o modelo de acesso do direito à moradia que vem
sendo executado em Maringá tem gerado situações de segregação socioespacial e exclusão social, o que deixa a entrever a funcionalidade deste modelo para a sociedade
capitalista e para o capital imobiliário, posto que nesta sociedade aqueles contingentes
pobres são predestinados a serem o exército industrial de reserva.
3.3 Conjunto habitacional Pioneiro José Pires de Oliveira – aprofundamento
do modelo da Segregação Socioespacial e a saturação do PMCMV em Floriano
A consolidação do conjunto habitacional Pioneiro José Pires de Oliveira com
232 moradias entregues em 2015, também no Distrito de Floriano, representa a continuidade do ciclo de segregação socioespacial através dos empreendimentos do PMCMV levada a diante pela prefeitura de Maringá conforme mapa 5 a seguir.
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Mapa 5 – Conjunto habitacional José Pires de Oliveira em Floriano – Maringá

Fonte: Google Maps imagens de satélite, 2020. Elaborado por Martinucci; Reis, 2020.

Apesar de toda a expectativa dos beneficiários contemplados com as moradias, as famílias de baixa renda realojadas para o local onde está situado o empreendimento conviverá com velhos problemas, os mesmos enfrentados pela população
dos dois outros conjuntos habitacionais do PMCMV, – Pioneiro Gonçalo Vieira dos
Santos e José Israel Factori –, bem como da população mais antiga do distrito de
Floriano, a saber: falta de equipamentos públicos de acesso a saúde, escolas, creche,
supermercados, farmácias, dentre outros, problemas estes que com o passar do tempo
e com a crescente demanda da população, só aumentam.
A ausência e/ou o acesso precário a estes equipamentos se coadunam com a
necessidade de acesso a oportunidades de empregos formais praticamente inexistentes
no distrito de Floriano.
Quanto aos aspectos do território onde está situado o novo conjunto habitacional, no que se refere à arborização, áreas de convivência coletivas, comércio, a
realidade se assemelha àquela encontrada pelos moradores do conjunto habitacional
Pioneiro Gonçalo Viera dos Santos entregue em 2011.
O terreno onde foram construídas as moradias, por apresentar declividades
mais acentuadas, passou por um processo de “terraplenagem”, de modo que, se
havia alguma vegetação primitiva naquele local foi totalmente removida para dar
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lugar às construções. Outra hipótese é que no terreno se cultivava plantações como
soja, milho, trigo, dentre outras, e em razão disso não havia nenhuma cobertura de
vegetação.
Figura 2 – Conjunto habitacional pioneiro José Pires de Oliveira em Floriano – Maringá

Fonte: Reis, 2017.

Assim, a área do território onde o conjunto foi implantado, conforme podemos observar na figura 2, há pouca presença de arborização; existe pavimentação asfáltica das ruas, iluminação pública, passeio público. Porém, falta áreas de conivência
coletivas como praças, parques, centro de convivência para crianças e adolescentes,
centro de convivência para idosos, dentre outras.
Outra questão que chamamos a atenção, conforme podemos observar na figura 3, a seguir, é que no seu entorno há várias lavouras, as quais constantemente são
pulverizadas com herbicidas, pesticidas, e outros defensivos aplicados nas mesmas, o
que reforça nossos pressupostos de que os empreendimentos do PMCMV no distrito
de Floriano, foram construídos na roça.
Esta questão é grave, posto que no momento da pulverização das lavouras,
conforme a direção do vento, o veneno pode ser levado para as residências, podendo
causar problemas graves de saúde na população ali residente a curto, médio e longo
prazos.
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Figura 3 – Conjunto habitacional pioneiro José Pires de Oliveira em Floriano – Maringá

Fonte: Reis, 2017.

Nesse sentido, frente as características presentes no local e sua precariedade de
serviços públicos, podemos afirmar que os conjuntos do PMCMV em Floriano, vem
sendo estabelecidos para serem verdadeiros depositários de contingentes populacionais
de baixa renda realojadas de diversas áreas da cidade.
Assim, fica evidente o modelo de segregação socioespacial que vem sendo executado no âmbito da política municipal de Habitação de Interesse social, através dos
empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida. A literalidade do termo “implantado na roça” corresponde à realidade concreta da consolidação do empreendimento no distrito.
Nossa análise conclui que no âmbito municipal o poder público tem buscado
viabilizar o acesso ao direito à moradia, mas não tem viabilizado o direito à cidade e
suas riquezas sociais, com isso a cidade não cumpre a sua função social.
As evidencias apontam a direção da parceria entre poder público local e os empreendedores do capital imobiliário privados, os quais põem à frente os seus interesses
particulares e produzem a cidade baseada em um projeto de poder hegemônico.
O expoente deste projeto se prolonga no tempo e no espaço desde a abertura
das primeiras ruas da cidade e se prolonga através de um planejamento excludente que
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privilegia o valor-de-troca da cidade, que passa a se destacar enquanto uma mercadoria
aos olhos dos imobiliaristas capitalistas sobrepujando o valor-de-uso da cidade para
uma parcela da população de baixa renda que é realojada para a periferia da cidade que,
conforme já exposto, é desprovida da maioria dos serviços públicos.
Assim, podemos concluir que passados 4 (quatro) anos desde a implantação do
primeiro conjunto habitacional do PMCMV no distrito de Floriano, o Conjunto Pioneiro
Gonçalo de Vieira dos Santos, e a implantação de dois novos conjuntos, a saber: o conjunto habitacional José Israel Factori (2015) e Pioneiro José Pires de Oliveira (2015),
respectivamente, percebemos uma saturação dos recursos e das potencialidades do território do distrito de Floriano em receber novos contingentes populacionais.
Esse processo de saturação se apresenta enquanto resultado, sobretudo, da negligência e omissão do poder público municipal em expandir a rede de serviços públicos, o qual assistiu enquanto mero expectador os recursos do distrito de esvaírem.
As consequências de tudo isso que viemos apresentando e discutindo é uma
grave piora na qualidade de vida das famílias pertencentes aos 3 (três) conjuntos do
PMCMV e também da população local do distrito de Floriano, o que tem potencializado
as desigualdades sociais e que desaguam no emaranhado de problemas sociais que já
afetam toda a população local, como o aumento da violência, o desemprego, a criminalidade, situações de drogadição, dentre outros.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vimos discutindo nas seções anteriores que o modo como a cidade de Maringá
desde o início vem delimitando o seu planejamento deixa entrever formas de segregação socioespaciais para aquelas famílias consideradas de baixa renda, relegando
a estas os lugares distribuídos nas periferias da cidade com parca oferta de serviços
públicos.
A cidade surge fincada num ideário de planejamento urbano “romântico” que,
com o passar dos anos mostra-se funcional no atendimento dos interesses daqueles
segmentos detentores do capital econômico e do poder político, que se utilizam da
posição privilegiada que ocupam no tecido das relações sociais da cidade para ampliar
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os seus instrumentos de dominação sobre aqueles segmentos subalternizados da sociedade, por sua condição econômica precária.
Relembramos que a cidade de Maringá conserva uma segmentação e uma hierarquização por renda, resultante de um planejamento urbano moderno e funcionalista
que se estabeleceu desde os primórdios.
Outrossim, não obstante existir nos dias atuais leis e robustos instrumentos
normativos que regulam a ocupação do solo urbano na maioria das cidades brasileiras,
e em especial em Maringá, assiste-se ao processo de negligência do poder público,
este na maioria das vezes é conivente com os interesses dos capitalistas produtores da
cidade, que tornam as cidades espaços de desigualdade e segregação social.
Em Maringá, dede o seu início, os planejadores priorizam a construção da
“cidade dos sonhos”, só que para uma pequena parcela que pode por ela pagar, a outra
parcela, de baixa renda, é excluída dos planos dessa cidade que os seus planejadores
idealizaram.
Portanto, a cidade que é propagandeada por muitos, na vida real é a cidade
para poucos. Posto que os contingentes pobres são obrigados a sobreviverem com os
remanescentes das classes hegemônicas, seja no aspecto do entretenimento, seja no
acesso aos bens contidos no território urbano da cidade, como é o caso do acesso à
moradia e à posse da terra, que geralmente são adquiridos por estes nas bordas da cidade, onde as estruturas de oportunidades são pífias.
Apesar de o acesso as estruturas de oportunidades na cidade serem fundamentais à sobrevivência humana, onde os próprios homens e as próprias mulheres, através
do trabalho, são os agentes de sua própria transformação à medida que exercem a sua
sociabilidade, assiste-se desde sempre em Maringá à retração no acesso a estas estruturas de oportunidades.
Percebemos que alguns gestores do planejamento do espaço urbano de Maringá caminham na contramão, posto que, para que haja o protagonismo dos trabalhadores na sociedade que temos, é necessário que sejam dadas a eles as mesmas oportunidades, porém com ampla equidade no acesso às riquezas socialmente produzidas. E o
que temos assistido em Maringá é o contrário, sobretudo quando se trata do processo
de periferização do contingente de pessoas pertencentes aos PMCMV.
Destacamos, então, que algumas das formas como vêm se operando os compo-
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nentes que em Maringá potencializam as formas de segregação socioespacial, a saber: o
próprio modelo de produção e reprodução do espaço urbano da cidade quando se trata
da posição que ocupa na região que integra a região Metropolitana de Maringá, haja
vista que Maringá enquanto cidade polo acaba estabelecendo uma postura verticalizada
em relação ao conjunto das outras cidades integrantes a RMM.
Ao ser elevada à condição de polo da RMM a cidade passou a cultivar uma posição privilegiada frente às demais cidades da RMM, situação que inclusive lhe confere a
posição privilegiada de barganhar consideráveis fatias de investimentos, sejam privados
ou públicos.
Também há relação privilegiada quando analisamos a posição política, onde os
políticos “da cidade” acabam se vinculando a setores estratégicos, seja no quadro do
Governo do estado seja no quadro do Governo Federal.
Esta posição de cidade polo da RMM, acaba por agregar um “valor” à cidade,
cujos bônus acabam ficando com uma pequena parcela dos que detém o poder econômico e político, enquanto que as populações sociais de baixo poder aquisitivo, sejam
aquelas pertencentes à cidade polo, sejam pertencentes às cidades limítrofes, Paiçandu,
Sarandi, Marialva, entre outras, ficam com o ônus para si.
Percebemos que, se no momento que surge a cidade de Maringá, o planejamento foi excludente, nos tempos atuais, esse modelo se repete, basta olharmos para os
empreendimentos do PMCMV, que são grupos populacionais de baixo poder aquisitivo,
os quais estão colocados através de processos de realojamentos paras áreas periféricas
da cidade.
A partir do que vimos discutindo ao longo do nosso trabalho, podemos afirmar
que o processo de periferização dos grupos considerados pobres, vem sendo executado
em Maringá como um projeto de planejamento urbano, posto que este modelo se prolonga no tempo.
A invisibilidade das populações pobres nos países de capitalismos periféricos,
como é o caso do Brasil, é uma estratégia de manutenção de poder das classes hegemônicas sobre as classes sociais pobres.
Nesse sentido, os planejadores da cidade de Maringá, desde o início reproduzem um modelo de cidade excludente para as populações de baixa renda, haja vista que
estas populações acabam se tornando invisíveis, sendo empurradas para as regiões lon-
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gínquas do centro da cidade e dos bairros de moradias supervalorizadas.
Portanto, ao longo do nosso trabalho fomos identificando, que o espaço de Maringá, onde hoje estão situados os bairros de alto padrão de renda, não comporta populações de baixa renda, mesmo que, nestes espaços haja terra onde se poderia construir
moradias para estas populações.
De tal modo, concluímos que em Maringá, o processo do realojamento de grupos de baixa renda para os empreendimentos do PMCMV nos distritos do município,
em especial aqueles constituídos em Floriano, faz parte de um projeto, uma construção
social que acaba sendo introjetada como um processo natural e, portanto, que tem legitimado o lugar da periferia como uma predeterminação do lugar para os pobres.
Nesse sentido, reafirmamos o caráter central que capitaneou nossa discussão ao
longo do nosso trabalho, qual seja, de que a produção do espaço da cidade de Maringá
e o seu desenvolvimento urbano se vinculam de forma capilar ao valor-de-troca, frente
ao qual, a cidade de Maringá é eleita enquanto uma mercadoria, funcional ao capital e,
como tal, responsável pela distribuição do espaço urbano para as populações de baixa
renda, no sentido centro/periferia, uma construção social hierarquizada, segregada e
segregadora.

REFERÊNCIAS
ARAÚJO, M. C. A cidade de Maringá: a constituição de um espaço urbano planejado
e segregado. In: Rodrigues, A. L.; Tonella, C. (org.). Retratos da Região Metropolitana
de Maringá: subsídios para a elaboração de políticas públicas participativas. Maringá:
Eduem, 2010, p. 165-191.
BRASIL. Estatuto da Cidade (2001). Estatuto da Cidade: Lei n. 10.257, de 10 de
julho de 2001, que estabelece diretrizes gerais da política urbana. – Brasília: Câmara
dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2001. 273 p. – Série fonte de referência.
Legislação; n. 40.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Pre-

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
127

Capítulo III - Programa Minha Casa Minha Vida e a segregação socioespacial das famílias de baixa renda (...)
Josivaldo Souza Reis

sidência da República, [2020]. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 20 de jun de 2020.
BONDUKI, N. G. Origens da Habitação Social no Brasil. 4 ed. São Paulo: Estação
Liberdade, 1994.
CALDEIRA, T. P. DO R. Cidade de Muros: crime, Segregação e Cidadania em São
Paulo. São Paulo: Editora 34/Edusp. 2000.
FLEURY E SILVA, B.; SILVA, R. D. A produção de moradia entre 2000 e 2013 e o
impacto na organização socioespacial do aglomerado metropolitano Sarandi-Maringá-Paiçandu. In: RODRIGUES, A. (org). Maringá: transformações na ordem urbana. Rio
de Janeiro: Letra Capital, 2015. p. 268-306.
HARVEY, D. A liberdade da Cidade. In; Cidades Rebeldes: Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo. 2013. p. 26-40.
MARICATO, E. Para entender a crise urbana. São Paulo: Expressão popular, 2015.
____________. É a questão urbana, estúpido! In: MARICATO, E., [et al.]. Cidades
Rebeldes. Passe livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil: São Paulo.
Boitempo. Carta Maior, 2013.
MARINGÁ. Lei Municipal n. 820. Maringá: Câmara de Vereadores. 2010. Disponível
em < http://www.cmm.pr.gov.br/?inc=legislacao>. Acessado em 20 de jun de 2020.
MARX, K. O capital: Crítica da economia política. Livro I – 27ª ed. Rio de Janeiro:
Civilização brasileira, 2010.
RODRIGUES, A. L. A pobreza mora ao lado: segregação socioespacial na Região
Metropolitana de Maringá. São Paulo: PUC, 2004 (Tese de Doutorado, mimeo).

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
128

Capítulo III - Programa Minha Casa Minha Vida e a segregação socioespacial das famílias de baixa renda (...)
Josivaldo Souza Reis

SOUZA, P. R.; ACORSI, C. R. L. Organização Social do território e desigualdades
sociais: oportunidades do mercado de trabalho. In: RODRIGUES, A. (org). Maringá:
transformações na ordem urbana. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015.

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
129

CAPÍTULO IV

A atuação do Conselho de Planejamento e
Gestão Territorial de Maringá e os percalços
na garantia do direito à cidade
Ana Lúcia Rodrigues

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo geral responder se a implementação do direito à
cidade em Maringá-PR. está assegurada ou, entravada, a partir da atuação do Conselho
Municipal de Planejamento e Gestão Territorial (CMPGT) e, de forma peculiar, busco
também apresentar minha própria experiência como conselheira no período em que
representei a Universidade Estadual de Maringá entre julho de 2009 a janeiro de 2015.
Investigo a hipótese de que a regulação do processo de desenvolvimento do território
maringaense no período analisado esteve sob intensa influência do urbanismo neoliberal,
aquele que perpetua e se mantém na coalisão entre Estado e agentes do capital privado
sob a hegemonia do “desenvolvimento econômico”. De tal modo, o capítulo se divide
em três seções. Na primeira são apresentados a criação do Conselho, no contexto do
Plano Diretor (Lei 632/2006) e algumas decisões e posições dos conselheiros, por meio
das quais se busca identificar qual regime urbano define o desenvolvimento de Maringá
(pró-mercado ou de bem-estar). A segunda se compõe da apresentação de alguns casos
que materializam as concepções de cidade que preponderam entre os conselheiros no
CMPGT e, na terceira seção, são apresentadas referências e reflexões por meio das
quais foi possível demonstrar que a posição majoritária no período analisado é prómercado, em concepções que entendem que bem-estar é mercadoria a ser adquirida
por aqueles com posições solváveis, aqueles que se busca atrair para os negócios ou
para a morada, num círculo vicioso que promove e aprofunda a segregação e toda vez
que se planeja, o desencontro é a marca que se aprofunda e impede o direito à cidade.
Palavras-chave: Segregação; Direito à Cidade; Conselho de Planejamento e Gestão
Territorial.
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INTRODUÇÃO
Meu principal estímulo para refletir sobre o direito à cidade não é sua existência, pois inexiste, mas é a sua possibilidade ou, como assegurava Lefebvre, a luta para
alcançá-lo. Esse princípio permeia os marcos legais urbanísticos que vigoram no Brasil
com origem no capítulo constitucional - na instância federal - até o conjunto de leis complementares e ordinárias que regulamentam e dão base real aos princípios e diretrizes
gerais - no âmbito municipal. Trata-se de um direito que não está, todavia, efetivamente
assegurado na realidade urbana brasileira para o conjunto da população.
Por isso, o direito à cidade é um conceito muito caro aos movimentos sociais
urbanos e fundamental princípio para a ação política deles, por esse motivo tornou-se
objeto de meu trabalho, atribuindo significado também ao âmbito privado, já que minha
vida adulta, foi quase inteiramente vivida em Maringá, no Norte do Paraná. Maringá,
uma cidade imagem; Norte do Paraná, o maior loteamento privado do planeta. Isso deixou um legado difícil de superar: a hegemonia da cidade como território de negócios.
Como falar em direito à cidade numa cidade que transforma todos os espaços comuns,
físicos ou simbólicos, em propriedade privada, onde “a praça ajardinada foi loteada”
(CORDOVIL, 2010, p.121), ou cedida para uso privado. Uma cidade onde a matriz do
desenvolvimento urbano é a supremacia do valor de troca.
Não estou desconsiderando o sistema capitalístico vigente nas cidades, portanto,
que as cidades são cidades capitalistas. Mas, o pressuposto aqui é o caráter sui generis
de Maringá, especialmente quanto à hegemonia agressiva de fala mansa, constantemente legitimada no “planejamento” da cidade. Planejamento como narrativa, pois, de fato,
1
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desde as primeiras expansões da ocupação do sítio urbano, o “plano piloto” é uma categoria discursiva absoluta, para outorgar legitimidade ao dono da fala e encerrar debates.
Um conceito desenvolvido pelo sociólogo Henri Lefebvre na obra O Direito
à Cidade publicada em 1968, cuja definição o concebe como um direito de todos os
citadinos à garantia de viver com o potencial de qualidade de vida que o urbano pode
significar. Ele aborda, também, o contraponto, o processo de segregação que caracteriza
comumente o desenvolvimento das cidades, no afastamento dos moradores de rendas
baixas para as periferias, para locais onde não há suficientes infraestrutura e equipamentos urbanos e sociais para assegurar os benefícios do modo urbano de vida. Assim
sua obra se constitui também num manifesto para a atuação política dos movimentos
sociais, daqueles que não conseguem auferir o mínimo das condições dignas de vida no
espaço urbano que constitui as margens das cidades.
Outro importante pensador que utiliza esse conceito é Harvey e para ele, o direito à cidade é mais que o acesso aos bens urbanos, “ [...] é o direito de mudar a nós
mesmos, mudando a cidade. Aliás, não se trata de um direito individual uma vez que
esta transformação depende, inevitavelmente, do exercício de um poder coletivo [...]. A
liberdade de criar e recriar nossas cidades e a nós mesmos é [...] um dos mais preciosos
e dos mais negligenciado dos nossos direitos humanos”. Para ele a própria definição de
direito é objeto de uma luta (HARVEY, 2012, p. 74).
As premissas do contexto político-econômico anterior a 2014 no país, portanto
do período analisado neste capítulo, diferem bastante da atual ordem que se implantou
após este momento e se caracteriza pela financeirização e consequente ação predatória
do capital, com expressivo rebatimento na ordem urbana que, segundo nossos pressupostos, se consolida em Maringá num regime urbano que segundo Abramo (1995)
significa a articulação geral do capitalismo com a estrutura urbana e os modos como
essa espacialidade construída se reproduz, por meio de procedimentos e mecanismos de
“regulação urbana”. Um regime pró-mercado, que instrumentaliza o espaço da cidade
como plataforma de investimento, geradora de acumulação, o que pode também ser estendido, ainda que arbitrariamente, ao próprio processo de colonização, implantação e
desenvolvimento de Maringá e região, que se constitui, muito possivelmente no maior
loteamento privado do planeta:
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[...] o desenvolvimento da área onde se insere a RMM é fruto de uma ação
política estratégica do Estado do Paraná para a ocupação das terras do norte
e do oeste paranaense, expressa na concessão das terras, com transferência
da propriedade à companhias particulares, para sua exploração mediante a
colonização. No caso concreto, uma companhia privada se tornou proprietária
de uma área de 515 mil alqueires paulistas, onde se acha inserida a RMM, e
implantou um grande projeto financeiro-madeireiro-imobiliário-ferroviário-agroexportador, e assumiu o protagonismo no processo de acumulação capitalista marcado pela liberdade de mercantilização, quer seja da terra, dos recursos naturais nela existentes, e do processo de ordenação e de ocupação rural e
urbana, do estabelecimento da estrutura fundiária e da colonização; enquanto
proprietária, podia fazer o que bem lhe aprouvesse, desde que cumprisse o dever de promover a ocupação da área, que era o objetivo do governo do estado
(RODRIGUES & SOUZA, 2018, p. 369).

Uma gênese mercantil que se consubstancia - nessa territorialidade colossal – legando profunda hegemonia econômica à empresa colonizadora que lhe outorga legitimidade política para garantir as suas demandas privadas como se fossem gerais e coletivas e,
por identificação, aos demais agentes imobiliários e atores do mercado de terras. É preciso
relembrar que a origem dessa extensa região se vincula aos investimentos financeiros dos
Rothschild, banqueiros que atuam há mais de 200 anos, por sete gerações em escala global, cujos negócios tiveram no empreendimento imobiliário no Norte do Paraná um volume vultoso de lucratividade, exatamente pela postura não soberana dos gestores públicos
na concretização daquela negociação, em que foram “vendidos” 515 mil alqueires paulistas (24.200 m2) à Companhia de Terras Norte do Paraná ao preço vil de Cr$0,20 (vinte
centavos de cruzeiro). Para termos um parâmetro concreto, o litro de leite era vendido no
balcão a Cr$1,30 (um cruzeiro e trinta centavos), informação publicada no Jornal Correio
da Manhã, de 17 de abril de 1945. Ou seja, uma gênese com origem subordinada aos
negócios que remontam ao colonialismo inglês dos séculos XVIII e XIX e, portanto, aos
interesses estrangeiros, dos quais somos produto direto, inclusive num “protagonismo”
que comumente se reconhece aos agentes dos negócios imobiliários, só possível graças
à invisibilidade do Estado que, de fato, vem financiando esses negócios seja com repasse
dos fundos públicos para sustentar a economia privada (financiamento, anistia aos grandes
devedores, linhas de crédito com juros subsidiados ou a fundo perdido etc.), seja com isenções de tributação de toda ordem (até hoje as grandes fortunas não são taxadas no Brasil)
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ou, com concessões legislativas que garantem, por meio dos projetos e de leis aprovadas o
atendimento às demandas da esfera econômica financeira e produtiva.
Num cenário como este em que os direitos garantidos para sujeitos privados,
são apresentados e recepcionados pela população como coletivos, o direito à cidade tem
sido concebido como o direito de comprar e vender porções do sítio fundiário e urbano
e, por isso, a garantia deste direito conforme assegurado nos marcos legais vigentes no
Brasil, não ganha existência real, não se universaliza e não se cumpre no âmbito das
sucessivas gestões que assimilaram esse “padrão mercado”.
Todavia, é preciso disseminar informações que alcancem o conjunto da população no sentido de informá-la sobre os direitos e as garantias individuais asseguradas
pela Constituição Federal aprovada há 32 anos e até agora desconhecida. Desconhecida,
porque se mantém o “toma lá, dá cá”; uma prática chamada clientelista, por meio da
qual os políticos preferem que os cidadãos não saibam dos direitos que têm, pois assim
tais agentes continuam a aparecer como os intermediários entre os benefícios que serão
ofertados e a população, que ficará sua devedora e cuja fatura será cobrada na primeira
oportunidade, a próxima eleição.
O direito à cidade ainda não se efetivou no país, mas está assegurado nos marcos
legais, desde a Constituição Federal de 88 até os Planos Diretores municipais e o conjunto
das leis que os regulamentam. A política urbana nacional inscrita nos artigos 182 e 183
da Constituição Federal, estes regulamentados no Estatuto da Cidade (EC) e incluídos
nos Planos Diretores (PDs) municipais pelo país afora. O EC é uma poderosa ferramenta
indutora de uma nova forma de urbanização do país, pois aplicadas, as diretrizes e instrumentos ali contidos deveriam levar ao efetivo cumprimento da função social da cidade e
da propriedade urbana, o que engendraria um círculo virtuoso de crescimento urbano no
qual o mercado teria o seu espaço, mas não seria preponderante como foi e ainda é.
O EC, aprovado pela Lei 10.257 de 10 de julho de 2001, define no artigo 2o as diretrizes gerais para o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade no processo
do desenvolvimento urbano, o que só poderá ser alcançado se o direito a cidades sustentáveis
estiver assegurado, o que significa o “direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura (sic) urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao
lazer, para as presentes e futuras gerações” (EC, 2001, art. 2o,inciso I). Além dessa proteção
estar no EC, alguns fóruns nacionais e internacionais também buscam garantir esse direito: i)
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no Fórum Social Mundial Policêntrico em 2006, foi elaborada a Carta Mundial pelo Direito
à Cidade e; ii) em 2010, a Carta do Rio de Janeiro sobre o Direito à Cidade.
Esses princípios e diretrizes foram regulamentados no Plano Diretor municipal
(Lei 632/2006), no artigo 4º:
A função social da Cidade de Maringá compreende o pleno exercício de todos
ao direito à cidade, entendido este como direito à terra, aos meios de subsistência, ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura, à moradia, à proteção social,
à segurança, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao saneamento, ao
transporte público, ao lazer, à informação, à acessibilidade e demais direitos
assegurados pela legislação vigente (grifos meus).

Nesse contexto realizar um balanço da minha participação no Conselho Municipal
de Planejamento e Gestão Territorial (CMPGT) busca evidenciar o que me levou a construir estratégias de luta que se consolidaram numa atuação profissional e pessoal em
prol do direito à cidade e da igualdade social. Uma igualdade que não se vê senão no
seu oposto, na desigualdade que a ocupação da cidade tão claramente expressa. Uma
dessas expressões é a reveladora diferença entre centro e periferia, que caracteriza o
modo de crescer de todas as cidades, com espaços para as elites dominantes econômica e
politicamente, lugares dotados de todas as estruturas que garantem a máxima qualidade
urbana de vida, e os espaços da pobreza cujas principais características são a carência e
a precariedade.
Os territórios destinados à moradia das pessoas de baixa renda, dos trabalhadores pobres, são produtos desse modelo de crescimento urbano excludente em que o
gestor público tem compromisso com a hegemonia econômica que, no caso de Maringá,
alimenta uma imagem de cidade que representa poucos mas, é assimilada por quase todos, inclusive pela população pobre que fica na cidade polo e se subordina à lógica do
lugar, pois se sente incluída.
Nesse contexto o gestor daquele momento reproduz o padrão de segregação socioespacial que caracteriza o crescimento urbano regional por meio de ações racionais,
em forma de planejamento que mobiliza desenhos, planos, projetos, equipes e discursos
técnicos para justificar a implantação de ampla infraestrutura e qualidade urbana numa
determinada área e abandono e precariedade noutra; fazendo escolhas acerca de onde
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faltarão condições mínimas de existência e abundarão necessidades básicas de sobrevivência, no arcabouço do planejamento que visa a segregação dos pobres nos territórios
desvalidos e desvalorizados, pois estes territórios serão o contraponto para a valorização
imobiliária dos outros, aqueles abundantes das amenidades implantadas pela decisão
do gestor público e pelo aporte de investimentos numa lógica em que recursos públicos
são acionados como âncoras para essa valorização. A história dos bastidores da transferência de recursos federais para o município precisa ser contada e deve começar com o
momento em que Mario Andreazza era ministro dos transportes e Maurício Schulman,
presidente do Banco Nacional de Habitação (BNH).
No Brasil, a partir da promulgação da Constituição de 1988, o direito à cidade
passa a ser garantido por meio do capítulo dos Direitos Sociais, que assegura no Art.
6... “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados...” e, no capítulo da Política Urbana, cujo Art. 182 “tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de
seus habitantes...” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). Ou seja, o desenvolvimento
urbano passa a ser regido pelo cumprimento da função social da cidade e da propriedade, rompendo a lógica da especulação imobiliária que dominou o significativo crescimento urbano ocorrido ao longo do século XX no Brasil.
A partir desse contexto vamos apresentar e refletir sobre algumas ações do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Maringá-CMPGT, que compõe
o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão definido no Plano Diretor (2006), com
o objetivo de mostrar que a atuação do órgão, nos momentos analisados, não assegurou
o direito à cidade para todos que nela moram e/ou trabalham e, em sentido contrário, há
ações que impõem obstáculos à efetivação deste direito. Também se constitui aqui um
resgate de Memória da minha própria atuação nesse espaço democrático participativo.
Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a atuação do CMPGT de Maringá e apresentar minha própria experiência como membro representante da UEM no Conselho e
construir Memória2 desse importante processo no município de Maringá.
2

Como afirma Leão: “A memória é questão fundamental nas complexidades que permeiam as pesquisas
realizadas por artistas/criadores que examinam seus próprios processos”. In: Memória e Método:
complexidades da pesquisa acadêmica em processos de criação Lucia Leão, PUC-SP1, p.2. Site consultado em
04/05/2020. Link: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/779/o/lucia_leao.pdf
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Isso se fará em três seções, sendo a primeira composta pelo relato do processo
de criação do Conselho, no contexto da implantação do Plano Diretor aprovado conforme a Lei 632/2006) e de algumas das decisões e posições dos conselheiros, por meio das
quais será possível identificar compromissos deles pró-mercado ou pró-bem-estar da população; a segunda se compõe da apresentação de alguns casos, cuja fonte de informações oficiais são as Atas das Reuniões do CMPGT, e relatos de memória, que materializa
e evidencia as concepções de cidade que estão na agenda urbana e compõem a pauta e
as decisões do CMPGT e, na terceira seção, inferências a partir dos dados analisados por
meio das quais será possível identificar se há comprometimento com a implementação
do direito à cidade em Maringá.

1. A IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO: POUCA DEMOCRACIA
QUE IRÁ CONVIVER COM O DISCURSO DO “ESPETÁCULO DA
PARTICIPAÇÃO”
O CMPGT foi criado pela própria Lei do Plano Diretor por meio do art. 175.
Além de refletir sobre a atuação do Conselho, busco apresentar minha própria experiência
como membro representante da UEM, no período entre 13 julho de 2009 até 09 de janeiro
de 2015, quando participei da última reunião como conselheira (Figura 1). Busco destacar
algumas informações que compõem minhas memórias e minhas ações em defesa da implementação do direito à cidade que, como se viu na seção anterior, está assegurado no PD
por cuja implementação o Conselho deve zelar. A finalidade é identificar as concepções
representadas e asseguradas na condução da política urbana municipal pelos respectivos
conselheiros e pela gestão executiva do município naquele período.
Figura 1: Excerto das Atas da 1ª. e da última reunião com minha participação

Fonte: MARINGÁ, Portal da Transparência, Atas do Conselho Municipal
de Planejamento e Gestão Territorial de Maringá, 2020
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Em 11 de maio de 2007, ocorreu a “Reunião Pública” para instalação do Conselho quando foi dada posse aos representantes “indicados” pelo poder público e pelos
segmentos da sociedade e, na sequência, a primeira reunião. A forma de “escolha” dos
representantes da sociedade se deu por convite direto do secretário ou do prefeito ao
responsável pela entidade. Assim foi com a UEM, num telefonema do secretário de
Políticas Urbanas e Meio Ambiente, Guatassara Boeira no qual solicitou indicação de
representante e o indicado para compor o Conselho foi o então prefeito do campus,
Daniel das Neves Martins. Por inferência acredito que assim se deu com as demais
instituições representantes dos segmentos da primeira gestão do CMPGT. Esse não é,
certamente, um processo democrático condizente com o papel que cabe a este espaço
de democratização da gestão pública. Tanto assim, que o vereador Humberto Henrique, indicado representante do Legislativo questionou a forma como se realizou esta
primeira composição e o secretário de Desenvolvimento Urbano, Walter Progiante
não respondeu e tergiversou com uma informação que não respondia à questão do
vereador. Esse era um indicador de como seria o rito de condução das reuniões dali
em diante, caracterizado por posturas autoritárias e descompromisso com a Lei do PD.
Observem que esta lei define no seu artigo 178, como a primeira composição deveria
ter sido realizada:
Art. 178. A primeira composição do Conselho Municipal de Planejamento
e Gestão Territorial e a elaboração e aprovação do seu regimento interno
acontecerão por meio de reunião pública, convocada pelo Poder Executivo,
no prazo estipulado no artigo 218 desta Lei.

Importante dizer que a resposta do secretário adiantou um problema que, certamente, estava no seu horizonte de preocupação em relação às Assembleias de Planejamento e Gestão Territorial (APGTs), um dos segmentos da sociedade que deveria
indicar dois representantes. E o poder público indicaria ainda três representantes pelo
Órgão de Pesquisa, Planejamento e Gestão Territorial. Qual o problema que rondava o
imaginário do secretário? O PD havia sido publicado há 7 (sete) meses, todavia estes
dois entes integrantes do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, não tinham
sido criados pelo Executivo. Os artigos 218 e 219 do próprio PD estabelece o prazo
de quatro meses para o Poder Executivo implantar a ambos os órgãos do sistema de
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planejamento, em Reunião Pública.
Daquela forma, a representação não estava realizada conforme a lei, sendo
que as duas cadeiras da sociedade haviam sido indicadas pela FEABAM – Federação
das Associações de Bairro de Maringá e não pelas APGTs. Importante dizer, que elas
só foram implantadas mais de sete anos depois, em agosto de 2014, a partir de demandas e tensionamentos coroados por representações ao Ministério Público por parte dos
conselheiros Humberto José Henrique, Marcio Celso Lorin e das conselheiras Fabíola
Castelo de Souza Cordovil e Ana Lúcia Rodrigues, bem como do Observatório das
Metrópoles - núcleo UEM/Maringá. O poder público municipal postergou o máximo
que pôde a constituição do sistema de desenvolvimento urbano que garantiria os princípios democráticos inscritos na Lei, nos quais se insere o efetivo direito à cidade.
A Ata da 1ª. reunião do CMPGT expõe 56 minutos de atividades de constituição do mesmo, que teve o único contraponto num questionamento realizado pelo
representante do Legislativo (Figura 2). Ocorre que não houve publicidade suficiente
no chamamento que deveria ser dirigido a todas as entidades que compõem os segmentos da sociedade e que poderiam ter interesse em disputar na reunião Pública uma
das cadeiras do segmento. Ao contrário, houve convite direcionado aos escolhidos
previamente, como que se observa na Ata em que a reunião é aberta com imediata
apresentação dos “indicados”. O prefeito faz um agradecendo aos membros indicados
por terem aceitado participar, como se fosse participação numa associação benemérita. Na sequência o secretário “sugere” a criação do Regimento que não foi criado e
aprovado nesta primeira reunião conforme define o PD.
A resposta do secretário ao vereador não esclareceu a efetiva forma da 1ª.
composição do Conselho, indicando como estava organizado o jogo de forças presente. Muitas vozes da sociedade vinham e vieram posteriormente, em todas as ocasiões ao encontro das ações, discursos, propostas e agenda do poder público, como
se observa no encaminhamento do representante do SINDUSCON no sentido de encerrar o debate que o vereador continuava, pois, possivelmente, não estava satisfeito
com a resposta. E assim foi durante a primeira e a segunda composição do Conselho, numa aliança muito estreita entre a maioria dos representantes da sociedade e
o poder público. Um estudo minucioso das Atas mostrará que, em geral, havia falas
em sentido contrário apenas das representantes da UEM, da Academia Euclides da
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Cunha e do Poder Legislativo sendo, nesses casos de embate, estes representantes
votos vencidos em todas as matérias.
Figura 2: Ata da Primeira Reunião do Conselho – dia 06/07/2009

Fonte: MARINGÁ, Portal da Transparência, Atas do Conselho Municipal
de Planejamento e Gestão Territorial de Maringá, 2020

Destaco um conflito que surgiu quando foi escolhida a 3ª. representação da
UEM no Conselho. Como nos demais momentos, a escolha se dava em Reunião
Pública por meio da definição dos nomes que compunham o Conselho (Figura 3).
Ocorre que o reitor Mauro Baesso não acatou o nome do representante titular escolhido e indicou ao seu bel prazer um nome que era da gestão da UEM.
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Figura 3: Matéria sobre reunião pública de escolha dos representantes da UEM

Fonte: ASC/UEM. Consultado em janeiro de 2015. Link: http://www.noticias.uem.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=19522:comunidade-escolhe-novos-representantes-no-conselho-municipal-de-planejamento-e-gesto-territorial&catid=987:novidades&Itemid=101

2. APRESENTAÇÃO DE CASOS QUE MATERIALIZAM AS
CONCEPÇÕES DE CIDADE DA MAIORIA DOS CONSELHEIROS
Para oferecer elementos que possam produzir inferências consistentes acerca das
concepções sobre a cidade que preponderam no Conselho vou apresentar uma sequência
de alguns fatos sobre os seguintes projetos de inciativa do Poder Executivo: i) Criação do
“Parque Industrial Cidade de Maringá”- Zona Industrial 3 - ZI-3; ii) Eurogarden; iii) PACZEIS Santa Felicidade: Projeto de Requalificação Urbana e Social; iv) Programa Minha
Casa Minha Vida em Maringá; v) Audiências/Conferências de alteração do Plano Diretor.
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2.1 Parque Industrial Cidade de Maringá - Zona Industrial 3 - ZI3
Trata-se de um projeto localizado na Macrozona Rural, numa área com mais
de 100 alqueires no extremo sul do perímetro do município, viabilizada pelo município por meio de compra ou desapropriação dos terrenos, com implantação onerosa de
obras de infraestrutura, totalmente custeada pelo município com recursos próprios de
IPTU (e outras fontes municipais), num montante de mais de 120 milhões de reais.
A proposta para “Criação do Parque Industrial Cidade de Maringá”, na Gleba
Ribeirão Pinguim foi apresentada no Conselho em 25 de janeiro de 2012. Naquele
momento se informou que o município adquiriu 80 alqueires e, numa reunião posterior, foi informado que teriam sido adquiridos um total de pouco mais de 110 alqueires. Destaque para o fato de que o projeto é apresentado pelo poder Executivo, a
partir das inúmeras vantagens da sua implantação. Todavia, destacamos que o Projeto
teria prioridade se a finalidade fosse atender a alegada “necessidade”. Mas, como
um bem reiteradamente apresentado como “necessário”, implantado e disponibilizado
em 2010, permanece, uma década depois, sem ocupação. Constituída por 165 lotes
numa área total de 2.172.131,18 m2, a área ainda é apresentada como “necessária”:
“A Lei Complementar nº 799/2010, cria a ‘Área Industrial 3’, a partir da necessidade
de implantação de novos parques industriais [...]” (IPPLAM, 2020). Foi aprovado
pela maioria dos conselheiros e se encontra até o momento, em meados de 2020, sem
implantação das indústrias.
2.2 Operação Urbana Consorciada Novo Centro Cívico – EUROGARDEN
Conforme consta na Ata de 15/02/2012, foi apresentado ao Conselho, por
meio de vídeos comerciais de marketing, “o empreendimento proposto para a região
da Zona Especial 16 –ZE16, onde será instalado o Centro Cívico...” (CONSELHO,
2012). O Conselho passa a discutir e consta na referida Ata que “...o conselheiro Edson Luiz Cardoso explicou as características do projeto”. Este conselheiro é arquiteto e proprietário do escritório responsável pelo projeto em Maringá. Em 22/02/2012
ele mesmo, novamente, “[...] explicou as características do projeto [...]”. Na sequência em Ata do dia 07/03/2012, se pode ler que o empreendedor, Nogarolli, partici-
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pa da reunião e explica detalhes sobre o “empreendimento” (não sobre o projeto),
mostrando que o “público potencial do empreendimento serão aposentados com alta
renda”. A conselheira Fabíola Cordovil destaca que o material enviado estava em
inglês ao que o empreendedor responde que acabara de receber e não houve tempo
para tradução. Todavia, o mais importante é o fato de que ao responder à conselheira
sobre quais seriam as áreas públicas e as privadas, o empresário disse que “o projeto
era apenas para a área privada, mas a empresa que o desenvolveu3 sugeriu fazer para
toda a área, incluindo a pública [...], e que o poder público pode ou não aceitar implantar o projeto desenvolvido para a área pública”. O conselheiro Humberto Henrique destacou aspectos urbanísticos relativos à legislação que devem ser tratados
para que o projeto se viabilize. Ainda sobre o projeto estar incluindo também a área
pública, o conselheiro Lorin questiona se o projetado para a área pública não for
construído a parte privada se manteria ao que Nogarolli, o empreendedor, afirmou
que sim.
Cabe uma observação importante sobre isso, referente ao seguinte aspecto: a peça de marketing, por meio da qual o empresário privado promove o empreendimento para atrair investidores e compradores, inclui uma forte visibilidade
para as edificações do terreno público. Muitos desses compradores e/ou investidores poderão futuramente interpelar judicialmente os entes públicos pois, a promessa apresentada pelo projeto, com aval do prefeito municipal, que atuou como um
“vendedor ambulante”(VAINER, 2000, p. 78) do mesmo, e do governo federal que
cedeu, inclusive, as diretrizes viárias ao município, o que efetivamente viabilizou
o empreendimento privado. A concessão de muitos milhares de metros quadrados,
na área pública do antigo aeroporto, garantiu o acesso ao empreendimento que se
localizava atrás desta área federal (Figura 4).

3

Trata-se da Archi 5, uma empresa francesa, contratada pelo grupo privado maringaense, para elaborar o projeto.
Espanta que tendo recebido as informações da área de implantação https://archi5.fr/portfolio/urbanismemaringa/
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Figura 4: Foto publicitária e projeto de Implantação das Diretrizes Viárias –
“Operação Urbana Consorciada Novo Centro Cívico – Eurogarden - Maringá” (Lei 946/2013)

Fonte: TOWS, 2015.

Apesar dos três conselheiros, dois representantes da sociedade (Cordovil/Rodrigues e Lorin) e um representante do Poder Público-Legislativo (Henrique), alertarem acerca muitas contradições presentes no Projeto de Lei apresentado, assim como
no projeto arquitetônico, os demais representantes da sociedade, assim como todos os
representantes do poder público Executivo, aprovaram o Projeto e todas as alterações
da legislação necessárias à implantação do loteamento e empreendimento no âmbito
do “artifício” denominado Operação Urbana Consorciada Novo Centro Cívico – Eurogarden. Um objetivo do proprietário privado do lote era viabilizar efetivamente o
acesso ao seu lote e, desse modo, o objetivo se cumpriu, pois a doação foi feita ao município que, por sua vez, implantou as diretrizes viárias, conforme o projeto privado
desenhara, e não em conformidade com as diretrizes do Sistema Viário Básico então
em vigor (Lei 886/2011).
Esse é um dos projetos do Executivo em que os representantes do poder público
se empenharam sobremaneira na aprovação, usando todos os argumentos para anular
qualquer oposição ou questionamento. Trago um exemplo inscrito na Ata da Reunião do
14 de março de 2012 (Figura 5), quando fiz uma questão acerca da gravação na Lei de
Uso e Ocupação do Solo uma área privada como ZE- Zona Especial. Um dos secretários
municipais, conselheiro Progiante, faz inscrever na Ata: “a conselheira está equivocada”. Ou como em reunião do dia 04 de julho de 2012, em que perguntei porque a ZE16
não seria objeto de conferência e o mesmo conselheiro disse que “o motivo já havia sido
debatido na reunião do dia 25 de junho”.
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Figura 5: Ata da Reunião do Conselho do dia 14/03/2012

Fonte: MARINGÁ, Portal da Transparência, Atas do Conselho Municipal de
Planejamento e Gestão Territorial de Maringá, 2020.

Como as ações seguiam num percurso que não obedecia aos princípios do próprio
Plano Diretor, foram inúmeras as representações que apresentei ao MP, juntamente com as
conselheiras Cordovil, Almeida, Silva e os conselheiros Lorin e Henrique. Em reunião de
23 de maio fiz uma comunicação na reunião sobre a entrada de uma Ação, que apontava
que o Conselho estava respaldando uma “peça de marketing”, travestida de projeto de
interesse geral da cidade, que não seria jamais implantado (Figura 6).
Figura 6: Excerto da Ata do dia 23 de maio de 2012

Fonte: MARINGÁ, Portal da Transparência, Atas do Conselho Municipal
de Planejamento e Gestão Territorial de Maringá, 2020.

2.3 PAC-ZEIS Santa Felicidade: Projeto de Requalificação Urbana e Social
Ao final do ano de 2007, teve início a implantação do PAC-Santa Felicidade:
Projeto de Requalificação Urbana e Social, que visava “desfavelizar” o bairro que, de
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fato, não se constituía como uma favela4. Um projeto no bairro Santa Felicidade com
aplicação de R$ 25,3 milhões de reais (com vários aditivos na sequência) por meio de
um financiamento a fundo perdido do Ministério das Cidades para “desfavelização”.
Criado em 1975 através do PROFILURB – Programa de Financiamento de Lotes
Urbanizados, previa toda a infraestrutura urbana e equipamentos públicos necessários à
qualidade de vida da população. Entretanto, nem todo o previsto foi realizado, a despeito
da disponibilidade de recursos destinados, à época, para iluminação pública, rede de água
pluvial e esgoto sanitário, água potável, praça pública urbanizada, ponto de ônibus coberto, ruas asfaltadas e macadamizadas, centro social etc. O prefeito Silvio Barros II utilizou
fartamente o discurso da precariedade urbanística e social atual do bairro para justificar
a remoção dos moradores e a “requalificação” do espaço. O curioso é que o prefeito que
não implantou toda a infraestrutura necessária em 1975, de modo a impedir que, na atualidade, o bairro tivesse a alegada precariedade, foi Silvio Barros (pai).
Esse projeto foi apresentado ao Conselho em 12 de novembro de 2007 e aprovado por maioria de 14 votos com uma abstenção, da representante de UEM, Carla Almeida. A mesma conselheira fez uma declaração de voto na reunião de 8 de dezembro
de 2008 chamando a atenção para que a Lei assegure que “os moradores só desocuparão
suas casas por vontade própria”, o que de fato, não foi assegurado. Outra declaração de
voto da mesma conselheira, em 30 de março de 2009, visou constar abstenção na matéria que todos os demais conselheiros aprovaram e, também, destacar que Audiência
Pública deve ser realizada para gravação das Zonas Especiais de Interesse Social-ZEIS
Santa Felicidade. Ocorre que um conjunto de terrenos públicos “pulverizados” pelo
território urbano periférico do município, formados por áreas doadas pelos loteadores,
estavam sendo desafetadas para receber 640 unidades habitacionais que seriam implantadas com esse recurso do PAC Santa Felicidade.
Ou seja, a área onde efetivamente se encontrava o Bairro Santa Felicidade, não
fôra gravada como ZEIS, mas sim, terrenos institucionais previstos para a implantação
4

Segundo o IBGE, no Brasil, favelas também chamadas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas,
ressacas, loteamentos irregulares, mocambos e palafitas se constituem nos “Aglomerado Subnormais”, que
contam com no mínimo 51 unidades habitacionais e se trata de uma forma de ocupação irregular de terrenos de
propriedade alheia – públicos ou privados – para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados
por um padrão urbanístico irregular, carência de serviços públicos essenciais e localização em áreas com
restrição à ocupação (IBGE, consulta realizada em 03/07/2020, no link: https://www.ibge.gov.br/geociencias/
organizacao-do-territorio/tipologias-do-territorio/15788-aglomerados-subnormais.html?=&t=o-que-e
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de equipamentos sociais e urbanos de atendimento à população que havia adquirido
lotes e construído sua moradia nesses loteamentos, a maioria localizados no Norte do
perímetro urbano. Isso não foi observado pela maioria dos conselheiros (à exceção da
referida conselheira), que aprovou todas as discussões referentes ao solicitado pelo Executivo para o projeto, assim como o processo de remoção dos moradores que se seguiu
à aprovação, pois em nome de “requalificar” o Executivo empreendeu um processo de
remoção das famílias residentes nos 246 terrenos.
2.4 O Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV em Maringá
O Programa MCMV foi apresentado pela 1ª vez ao CMPGT, conforme consta
na Ata do dia 3 de junho de 2009, juntamente com os primeiros lotes para serem tornados ZEIS. Aqueles que viriam a ser os maiores projetos de habitação social da Faixa 1
do Programa MCMV em Maringá, foram implantados nos distritos rurais do município,
sendo um deles Floriano, onde não havia e ainda não há, equipamentos socias e urbanos
suficientes para o atendimento à nova demanda dos moradores cujo número duplicou
com a implantação dos novos conjuntos. Assim como em Iguatemi, onde já residiam
mais de 10 mil pessoas, sem infraestruturas básicas como esgoto sanitário, por exemplo, que se constitui num grave problema até os dias atuais, igualmente à mobilidade
que não está assegurada por meio de transporte coletivo que contemple a alta demanda,
principalmente para os horários de pico. Nesta reunião todos os terrenos localizados
nos distritos rurais foram aprovados, mas, aqueles localizados na sede municipal, foram
“retirados de pauta”. E, de fato considerando que Maringá poderia ter construído 15 mil
unidades habitacionais (UHs) nesse Programa, pode-se dizer que a construção de cerca
de apenas 2 mil unidades evidencia, naquele período, a escolha do histórico processo de
segregação social que caracteriza o crescimento urbano de Maringá, com afastamento
população de baixa renda para os municípios vizinhos (REIS, 2017).
Na Ata da reunião do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial do dia 26 de abril de 2010, quando se discutia sobre as ZEIS em Maringá consta
que “[...] a conselheira Ana sugeriu rever a lei que estabelece os limites de renda para a
criação de ZEIS, pois considera a faixa até 6 salários mínimos muito elevada, e o conselheiro Silvio discordou, dizendo que a realidade de Maringá é diferente da maioria dos
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municípios, com uma qualidade de vida mais elevada.”
2.5 Audiências e Conferências de Alteração do Plano Diretor
Por fim, vou apresentar algumas ações que visaram a alteração do Plano Diretor.
Em reunião do dia 20 de outubro de 2008, a Ata registra a apresentação pelo presidente do
Conselho, de uma proposta de Audiência Pública (AP) “com o objetivo de aprovar algumas
decisões do conselho, tais como: alterações do Plano Diretor, perímetro urbano, diretrizes
[...]”, enfim várias “decisões” que visavam adequar o Plano Diretor aos projetos e empreendimento que o poder Executivo vinha encaminhando. Ou seja, primeiro os empreendimentos
e projetos eram concebidos e, depois, se buscava adequar o Plano Diretor a eles, como se
vê na Ata da reunião de 29 de abril de 2009, onde se registra que o presidente do Conselho
Jurandir Guatassara Boeira, apresentou e tratou dos temas objetos da AP, e ali estavam alterações muito significativas que colocavam em cheque os próprios princípios da lei (função
social da cidade e da propriedade) como se observa no fragmento apresentado (Figura 7).
Figura 7: Excerto da Ata do dia 29 de abril de 2009

Fonte: Maringá, consulta em 13/04/2020,
link: http://venus.maringa.pr.gov.br:8090/portaltransparencia/publicacoes/2263

Foram várias tentativas de marcar as APs para as alterações propostas, mas o
próprio presidente do Conselho não observava o rito necessário. A Ata da reunião que
ocorreu em 18 de maio de 2009 mostra mais uma decisão de transferência da AP, marcada para ocorrer no dia 29 de junho daquele ano, mas, na reunião de 25 de junho, o
conselho decidiu manter a AP para a data original. A sociedade, por meio de organizações como o Observatório das Metrópoles acompanhava as chamadas das audiências e
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as questionava apontando irregularidades, por exemplo, mostrando que determinadas
matérias não eram objeto de AP e sim de Conferência Pública. Em 03 de agosto de
2009 membros da Academia Euclides da Cunha participaram da reunião do Conselho,
“solicitando esclarecimentos referente à AP para alteração do Plano Diretor”. Foi posto
em discussão pelo Presidente se eles participariam como ouvintes ou com direito à voz.
Com exceção da conselheira Ana Lúcia todos votaram contra o direito à manifestação.
Em reunião do dia 3 de dezembro de 2009 a mesma conselheira se manifestou
noutro item da pauta contrária à alteração pontual do Plano Diretor e o presidente Boeira
explicou falando “[...] das necessidades do executivo em aprovar projetos e promover
o andamento dos processos protocolados [...]. A conselheira solicitou que conste em ata
que o Conselho está deliberando sobre esta matéria em função da ‘emergência’ das necessidades do Executivo”. E prosseguiu afirmando: “Desta forma, corre o risco de aprovar ações pontuais que não estão em consonância com as diretrizes gerais da legislação
urbanística atualmente em vigor e atendam, simplesmente, as necessidades do cotidiano, respondendo a interesses variados e pontuais”. Enfim, em todo o ano de 2009 foram
várias iniciativas o sentido de fazer a CP sem êxito. O Executivo conseguiu realizar a
Conferência no dia 21 de dezembro de 2009, mas, em face de problemas na condução da
Conferência os segmentos da sociedade ali presentes se retiraram em protesto. A conferência seguiu e tudo o que estava proposto foi aprovado.
Os fatos a seguir descritos mostram que a conselheira Ana Lúcia entregou na
reunião de 22/02/2010 uma Ata Paralela produzida pelo grupo que se retirou da Conferência de 21/12/2009, solicitando que fosse incluída na Ata do dia, o que foi acatado
pelo Conselho. Todavia, essa decisão foi revertida na reunião seguinte e a Ata Paralela
não foi aceita. Ocorreu que foi convocada reunião extraordinária para o dia 05/03/2010,
na qual as duas representantes Carla e Ana Lúcia não compareceram, por motivos justificados cuja pauta constava de 02 assuntos sendo um deles o documento entregue e acatado na reunião anterior pelo Conselho. A reunião deste dia deliberou contrariamente à
decisão anterior, votando pela devolução do documento e pela não aceitação de inclusão
do mesmo na Ata do dia 22/02/2010.
O conteúdo da Ata Paralela versava sobre a Conferência Pública Municipal convocada para 21 de dezembro de 2009. Na referida conferência, o Plano Diretor vigente
foi alterado, mas antes que se chegasse ao processo de votação uma série de incidentes
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ocorreu face ao autoritarismo com que foi conduzido o processo. Como resultado do
processo, um grupo de cidadãos representantes dos segmentos da sociedade, se retirou
da assembleia e redigiu uma Ata Paralela na qual foram registrados os acontecimentos
conformes ao ocorrido. Essa decisão se deu para que a Ata Oficial da Conferência não
fosse o único registro da mesma. Essa Ata foi encaminhada ao Ministério Público, mas
também se decidiu que deveria constar como anexo na Ata do Conselho Municipal de
Planejamento e Gestão Territorial (CMPGT), quando o assunto entrasse em pauta. A
seguir relatamos um histórico desse processo:
A reunião Ordinária do CMPGT para o dia 02/02/2010 não teve quórum, sendo
convocada novamente para 08/02/2010, quando se incluiu o item “Leitura da Ata da 1ª.
Conferência de Alteração do Plano Diretor de Maringá”. Nós, as duas conselheiras comparecemos à reunião do dia 08/02/2010, mas, não houve quórum novamente e a reunião
não se deu. Às 14:00 do mesmo dia 08, e-mail foi enviado convocando reunião extraordinária para o dia seguinte, 09/02/2010. As duas representantes da UEM justificamos
ausência junto ao Conselho, pois tinham atividades na universidade. A reunião ocorreu
com baixa presença dos representantes da sociedade civil e a Ata da Conferência elaborada pelos organizadores foi aprovada.
No dia 22/02/2010, na reunião ordinária subsequente do CMPGT entregamos
cópia da “Ata Paralela” solicitando ao Conselho durante a reunião que a mesma constasse como anexo na ata daquela data, o que foi aprovado por unanimidade. Naquela
ocasião justificamos a importância de que esse documento fosse registrado como um registro dos questionamentos feitos pelas organizações da sociedade civil, muito embora
o CMPGT já tivesse aprovado a Ata oficial.

3. RESULTADOS: IDENTIFICAÇÃO DE POSTURAS PRÓ MERCADO
OU PRÓ BEM-ESTAR SOCIAL E URBANO DO CONJUNTO DOS
CONSELHEIROS
As reflexões realizadas nesta seção se orientam para confirmar ou não, nos
dados apresentados, a hipótese que eu formulei inicialmente. De que a regulação do
crescimento urbano do território maringaense no período analisado, esteve sob intensa
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influência do urbanismo neoliberal, aquele que perpetua e se mantém na coalisão entre
Estado e agentes do capital privado sob a hegemonia do “desenvolvimento econômico”.
Gini (2007, p. 226) corrobora exatamente essa hipótese quando mostra, por exemplo,
que um diretor administrativo do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá
– CODEM, escreve artigo na Revista ACIM (n. 400, 2000, p. 38), imediatamente após
as eleições municipais de 2000 e “...chega a colocar, inclusive, o Codem em posição
superior à nova administração municipal”, quando diz num artigo:
Foi ele, o Codem, o grande vitorioso da nossa eleição municipal, visto ter
sido reconhecido por todas as candidaturas como instância deliberativa para
a política maringaense de desenvolvimento econômico. Ao aceitar esta realidade, admite-se também que o principal fator para a justiça social, para a
eliminação das desigualdades, para propiciar o acesso universal à educação
e à saúde, temas tão comuns nas falsas promessas políticas, é o crescimento
econômico sério e bem planejado, que não esteja condenado a sofrer rupturas
por questões ideológicas, partidárias e, em especial, para atender a interesses
de pequenos grupos (grifos meus).

É preciso ressaltar que a hegemonia alcançada por este Conselho (que, de fato
não se constitui como tal pois, se trata de outra organização5), ocupa e se constitui
facilmente no reconhecimento dos pares pelos pares. Ou seja, se reúnem entidades e
organizações econômicas e agentes empresariais, que se conhecem e se reconhecem
como legítimos, enquanto pares, para construir uma organização absolutamente desprovida de qualquer conflito pois, de fato, reúne somente atores em torno de interesses
comuns: buscar recursos do Orçamento Público para construir políticas de desenvolvimento econômico que atenderá aos próprios empresários por meio de planejamento
que, certamente não está sendo realizado pelo poder público, pois se assim fosse, não
haveria tal espaço a ser ocupado pelos agentes privados, de forma tão ampla, densa e
hegemônica. A democracia participativa deve incluir as organizações sociais mas, não
conceder a elas o poder para atuar com supremacia, até porque, o planejamento das
políticas de desenvolvimento (econômico, social, ambiental, urbano, urbano-regional,
de educação, de saúde, de assistência social e todas as demais) cabem ao poder públi5

Vide a pesquisa: SOUZA & RODRIGUES (2018). A Estrutura do CODEM – Conselho de Desenvolvimento
Econômico de Maringá no Contexto da Democracia Participativa”, Consulta em 12/07/2020, no link http://
www.eaic.uem.br/eaic2018/anais/artigos/2453.pdf
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co. Por isso, ouvimos frequentemente em Maringá dirigentes desse grupo de empresários (chamado Conselho), dizer que “tanto faz quem seja o prefeito” (o que também
não é verdadeiro, pois o “Conselho” tem partido), pois deverá seguir o que o CODEM
“planejar para a cidade”.
Para responder à hipótese inicial deve-se tomar por princípio que em Maringá não há políticas de bem-estar social, posto que não as há no Brasil. O Estado de
Bem-Estar Social, o Welfare State não alcançou nosso país ainda e, toda vez que há
um ensaio nesse sentido, como ocorreu timidamente com os governos de Lula e Dilma; ou antes com João Goulart, com Getúlio, ocorre algum rompimento institucional
(ou suicídio “institucional”) que destitui, afasta ou elimina os agentes políticos que
representam essa possibilidade. Contemporaneamente, após o impeachment de Dilma
Youssef, uma onda neoliberal avassaladora faz encolher o Estado, os direitos, especialmente trabalhistas e previdenciários, o sistema de proteção social como um todo.
O governo Temer, que assume após o impeachment, impõe duras reformas sociais e
desregulamenta a economia, de modo a abrir os Fundos Públicos à financeirização e
vedá-los às políticas sociais, a exemplo da aprovação da PEC 50, chamada PEC da
Morte, que congela gastos públicos por 20 anos.
Ou seja, se impõe um modelo que privilegia o mercado como regulador da
economia, como se esta esfera a pudesse regular. Polanyi (2000) aponta que as esferas
de integração econômica da sociedade que promovem coesão social, são as vinculadas
à reciprocidade e à redistribuição. Ou seja, a primeira no contexto do que a comunidade, a vizinhança e a estrutura familiar podem prover e, a segunda, relativa à atuação
do Estado. Quanto ao mercado não tem a finalidade e, menos ainda, a capacidade para
promover integração econômica ou social.
Como assinala Harvey, “o direito à cidade como existe hoje, como se constitui,
está nas mãos de uma pequena elite política e econômica com condições de moldar a
cidade cada vez mais segundo suas necessidades particulares e seus mais profundos desejos” (HARVEY, 2015, p.62).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os obstáculos ao direito à cidade em Maringá se vinculam à cidade para os
negócios, de fato, à sua gênese. A um modelo de desenvolvimento urbano perverso que
segrega, mesmo quando planeja e, assim, não se constitui como uma cidade de encontro.
Vai predominando uma concepção de cidade dos gestores de negócios que, via marketing urbano, se transfigura de todos, como se fôra de todos. Ainda mais num momento
em que a organização e a estrutura do Estado avançaram no terreno neoliberal e, por isso
foi encolhida, o que pode sofrer um revés neste contexto da pandemia. Mas ainda não é
possível avaliar o que esta conjuntura legará em avanço ou retrocesso das políticas neoliberais que, neste contexto de crise sanitária, se encontram em cheque, pois se percebe
que o Estado não é dispensável, que não pode ser mínimo, que os servidores públicos
são importantes, e a sociedade começa a questionar as gestões e os discursos neoliberais
que desestruturam as políticas de proteção social e de assistência à saúde.
Os resultados obtidos por meio da análise dos dados ora trazidos à luz, permitem confirmar a hipótese inicial da pesquisa de que no Conselho, naquele período analisado, prepondera uma concepção de cidade pró-mercado, sob influência do discurso
neoliberal, alicerçado numa explícita correlação de forças que naquele período aliava
o Estado e os agentes do mercado, em defesa de um desenvolvimento econômico voltado para o fortalecimento das parcerias entre o público e o privado; das concessões à
economia; do financiamento dos grandes projetos; da segregação da moradia social;
da remoção de enclaves de pobreza etc. Restou demonstrado nos posicionamentos da
maioria dos conselheiros, a defesa de um consensual crescimento econômico, que atende a interesses privados com investimentos públicos e privados, em detrimento de um
planejamento público.
Ou seja, primeiro os empreendimentos e projetos eram formulados por interesses não coletivos e, depois, o poder público buscava em várias oportunidades adequar o
Plano Diretor (e toda a legislação complementar) a eles.
[...] o fato de que o planejamento é o principal fator de segregação nessa territorialidade. E o que mais chama atenção é que Maringá se orgulha de ser considerada a cidade que apresenta o melhor planejamento do Brasil e faz desse
reconhecimento um importante componente da peça de marketing de venda
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da cidade como um ótimo negócio. No entanto, esse marketing não disfarça o
fato de que a pobreza mora ao lado, vítima impotente da reprodução da dinâmica núcleo-periferia aqui minuciosamente planejada cujo resultado além dos
efeitos perversos mencionados em todo o texto, acabam por produzir coesão
social da classe que detém o maior volume de capital e a desagregação da
classe que mora ao lado” (RODRIGUES & SOUZA, 2017, p. 392).

Na cidade brasileira contemporânea todos os moradores pagam igualmente pelo
ônus, mas, usufruem desigualmente o bônus do crescimento urbano. Isso gera o que a literatura urbana vem identificando como um processo de profunda injustiça urbana, pois
todos produzem a cidade, mas nem todos usufruem do conjunto produzido. A reversão
desse processo se dará pelo efetivo cumprimento do princípio da função social da cidade, o meio de assegurar o direito à cidade. Mas, esse princípio ainda permanece “letra
morta” da Lei, pois no cotidiano urbano em todo o país e também em Maringá, o que
prevalece não é a função social da cidade mas, a especulação com a propriedade do solo
urbano, onde o Plano Diretor é desvinculado da gestão, sendo as leis regulamentadas a
partir deste marco, mas, sem alcançarem os princípios nele definidos, num verdadeiro
círculo vicioso que promove e aprofunda a segregação e o desencontro.
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CAPÍTULO V

Análise quantitativa do Programa Minha Casa
Minha Vida no período de 2009 e 2013
Naiara Sandi De Almeida Alcantara

RESUMO
Este capítulo trata-se análise do pós-ocupação da política pública habitacional Minha
Casa Minha Vida (MCMV), entre 2009 e 2013, por intermédio da manipulação do banco
de dado gerados através da Pesquisa de Satisfação dos Beneficiários do Programa Minha
Casa Minha Vida, realizada e financiada pelo Ministério das Cidades (MCIDADES),
Secretaria Nacional de Habitação (SNH) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA), composta por uma amostra de 7.252 Unidades Habitacionais (UH),
representantes do universo de casas entregues até o período da pesquisa, em todo o país.
As entrevistas foram compostas por questionários estruturados, aplicados no segundo
semestre de 2013. Todas as inferências realizadas são referentes aos beneficiários do
MCMV no período que compreende meia década desde a criação do programa. O
objetivo central da pesquisa foi desenvolver um estudo sobre o programa em relação
à manutenção das características de falta de qualidade de vida urbana e do déficit
habitacional. Para a análise da qualidade de vida urbana utilizou-se: i) qualidade da
habitação; ii) qualidade urbana e iii) vulnerabilidade social e para o estudo do déficit
foi utilizado três, das quatro condições que o compõe. Os resultados demonstraram
que as famílias beneficiárias não estão mais em nenhuma das condições que compõe
o déficit habitacional, contudo constatou-se se falta de qualidade de habitação, baixa
qualidade urbana, situação de periferização e vulnerabilidade social.
Palavras-chave: Programa Minha Casa Minha Vida; Qualidade de Vida Urbana;
Política Habitacional; Déficit Habitacional.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil se compõe de um cenário de larga desigualdade social e de difícil
acesso a necessidades essenciais para a perpetuação da vida no ambiente urbano, que
advêm da desigualdade econômica e reverbera na falta de acesso à moradia e de todos
os outros equipamentos e serviços públicos como saúde, educação, mobilidade etc.,
trazendo a lume a iminente necessidade das políticas públicas como meio de efetivação dos direitos presentes nos dispositivos legais, especialmente a partir do início
do século XX, em que os processos de inchamento dos aglomerados urbanos tomam
expressão e podem ser percebidos na divisão da área urbana (BONDUKI, 2004; MARICATO, 2000).
Nesse período o crescente surgimento de habitações precárias, assim como a
ineficiência das políticas criadas para a resolução do problema habitacional, desemboca no início do século XXI, em um elevado índice de Déficit Habitacional, com mais
de 7 milhões de famílias residindo de maneira precária. Contudo, foi somente após a
incidência da chamada crise do subprimes3 que teve início nos Estados Unidos, e que
1

2
3

Este capítulo trata-se de uma síntese do trabalho de dissertação realizado na pós-graduação de Ciências
Sociais da Universidade Estadual de Maringá, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES). Agradecemos ao órgão de fomento pelo apoio financeiro.
Doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, e-mail: nayara_sandy@hotmail.com.
Desde agosto de 2007, com o início da crise imobiliária no segmento subprime nos EUA, houve um aumento da aversão ao risco no mercado financeiro internacional, com a concomitante deterioração das condições
de crédito em escala global. A ampla liquidez existente nos EUA, fruto, em boa medida, da condução de sua
política monetária desde 2001, foi responsável por gerar uma forte onda de valorização dos ativos imobiliários, que adquiriu contornos de uma bolha especulativa. A continuidade desse processo foi viabilizada pela
atuação das instituições financeiras privadas mediante a utilização de produtos financeiros estruturados de
derivativos de crédito. A despeito de os Bancos Centrais das economias desenvolvidas terem realizado inúmeras intervenções nos mercados desde o início da turbulência financeira, a falência do Lehman Brothers,
em meados de setembro, agravou profundamente o andamento da crise (BORÇA; TORRES, 2008, p. 129).

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
160

Capítulo V - Análise quantitativa do programa Minha Casa Minha Vida no período de 2009 e 2013
Naiara Sandi De Almeida Alcantara

em 2008 começou a afetar a economia nacional, que foi criado em 2009 o programa
Minha Casa Minha Vida (MCMV), que possuía como meta inicial a construção de 1
milhão de Unidades Habitacionais (UH) e movimentaria diversos setores da economia
nacional (AMORE, 2015).
Existem diversas interpretações sobre o momento em que a política do MCMV
passou a fazer parte da agenda presidencial, mas é necessário salientar que a inserção
do programa beneficiaria principalmente setores privados, pois no plano teórico, ainda
que as famílias que possuem renda mensal de até 3 salários mínimos representem 90%
do Déficit Habitacional, a previsão da primeira fase de construção do MCMV era de
400 mil casas para as famílias em maior vulnerabilidade social e 600 mil para as outras duas faixas de renda (3-6 salários mínimos e de 6-9 salários mínimos)4.
A partir das considerações realizadas sobre o MCMV, sua inserção na agenda
pública e implementação em 2009, esse trabalho busca verificar se o programa está
modificando a vida da população ou se, após o recebimento das casas elas permanecem em situação semelhante à que se encontravam antes, através da análise das condições que compõe o índice do déficit habitacional e, ainda, se os moradores acessaram
à qualidade de vida urbana, através da análise da: i) qualidade de habitação; ii) qualidade urbana e iii) vulnerabilidade social.
Através da utilização da pesquisa quantitativa de interpretação e manipulação
de dados secundários do banco de dados da Pesquisa de Satisfação dos beneficiários
do Programa Minha Casa Minha Vida (2014)5, trata-se de uma pesquisa de amostragem nacional, aplicada em todo o país no segundo semestre de 2013 a famílias que
residiam há pelo menos seis meses nas Unidades Habitacionais (UH) do faixa 1 do
programa. A pesquisa foi financiada e os questionários aplicados por profissionais do
Ministério das Cidades (MCIDADES), Secretaria Nacional de Habitação (SNH) e
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

4

5

Leia mais em: EXMAN, Fernando. Programa habitacional de Lula prevê subsídio e Crédito. O Globo:
Economia, 2009. Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/programa-habitacional-de-lula-prevesubsidio-credito-3135104. Último acesso em: 03 de novembro de 2018.
Agradecemos a coordenadora executiva da pesquisa da Secretaria Nacional de Habitação, Angélia Amélia
Soares Faddoul, pelo fornecimento do banco de dados da pesquisa utilizada, sem essa colaboração a realização
desse trabalho não teria sido viável.
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2. HISTÓRIO PRECURSOR E CRIAÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA
O processo de urbanização brasileiro, segundo Ribeiro (1997), torna-se um problema na medida em que as cidades começam a crescer em grande proporção e descontroladamente. De acordo com o autor, é nos anos 70 que surgem as definições para o que
se denominou como “vazios urbanos”6, sendo eles, um dos causadores da segregação
socioespacial, devido a grande valorização econômica da terra (RIBEIRO, 1997, p. 28).
A cidade precisou gerar formas de morar, ainda que a malha urbana não estivesse organizada para comportar a todos e promover os serviços públicos mínimos de habitação, todos passaram a residir no ambiente urbano, e majoritariamente em condições
precárias. Iniciam-se então as discussões acerca da especulação imobiliária, ou seja,
grandes investimentos advindos do poder público no entorno de áreas que pertencem
a certos atores privados que, dessa forma, obtém lucro por intermédio da valorização
financeira da terra.
De acordo com Ribeiro [...] o mercado de terras é o principal mecanismo gerador dos problemas urbanos: dispersão/hiperconcentração, Déficit Habitacional, crescimento periférico, alto custo dos equipamentos urbanos, etc. (RIBEIRO, 1997, p. 37).
O mercado passa a regular uma grande parte de organização social dentro do ambiente
urbano e o Estado deixa de ser o protagonista e torna-se auxiliar nos processos de precarização citadina, quando na verdade ele deveria ser a instituição reguladora do uso do
solo para que não houvesse um uso indevido do mesmo. Afinal, os rendimentos que o
acúmulo de terras ocasiona não é fruto do trabalho do proprietário, pois esse dispende
somente do valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que é irrisório frente à
valorização financeira que eleva constantemente o valor da terra.
De acordo com Ribeiro, existe uma série de agentes que estão relacionados com
solo urbano em diversos processos, são eles “incorporador, construtor, instituições de
crédito imobiliário e proprietário rentista” (RIBEIRO, 1997, p.79). Todos esses agentes agem visando os próprios rendimentos auferidos a partir da compra, venda e uso
da terra. Então a moradia não possui seu valor apenas por sua característica de abrigo,
6

São espaços que não possuem construções ou suas construções não estão servindo para a função social da
cidade, ou seja, áreas ociosas dentro do ambiente urbano.
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mas igualmente, por uma série de outros fatores que se relacionam como, localização
espacial, características do entorno e afins, de modo que os valores de cada espaço é
que irão diferenciar quem comporá socialmente aquele local, bem como, os que estarão
excluídos.
O papel do Estado deveria ser intermediar os programas habitacionais e prover
formas de habitação a maior parcela social, todavia o Estado agiu através de uma série
de obras que tinham como pressuposto a higienização dos centros urbanos.
As reformas urbanas, realizadas em diversas cidades brasileiras entre o final do
século XIX e início do século XX lançaram bases de um urbanismo moderno
“à moda” da periferia. Em feitas obras de saneamento básico embelezamento
paisagístico, implantavam-se as bases legais para um mercado imobiliário de
corte capitalista, ao mesmo tempo em que a população excluída desse processo era expulsa para os morros e as franjas da cidade (MARICATO, 2000, p. 2).

A partir da eleição do presidente Luiz Inácio, em 2002, novas possibilidades
para o setor de habitação pareciam surgir, afinal esse governo estava em diálogo direto
com especialistas da área da urbanização, como Maricato, Bunduki, Rolnik dentre outros. Esses profissionais passaram a apresentar ao governo, planos estratégicos para a
questão habitacional, que se fossem implementados deveriam gerar o acesso em massa
à moradia de qualidade. Dentre as propostas mais relevantes aprovadas nesse período
estavam a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), e o
financiamento voltado majoritariamente para as classes baixas (ARAGÃO, 2017).
Em 2003 com a criação do Ministério das Cidades, as propostas realizadas pelos
arquitetos, urbanistas e cientistas sociais, demonstravam estar se encaminhando para a
concretização. Apesar de rápidas modificações ocorridas desde a posse do governo Lula,
os entraves às políticas públicas de urbanização vieram a lume através das restrições de
gastos implementadas no governo FHC, que permaneciam inalteradas, portanto até o
ano de 2005 nada relativo a habitação foi implementado. Somente em 2005 foi aprovado
o FNHIS, e a lei que instituiu o fundo apresentava as bases para a criação do Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), que demandava funções a serem
exercidas pelos municípios, estados e União, sendo que o primeiro estaria imbuído de
funções essenciais, tais como a apresentação do plano de habitação e interesse social

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
163

Capítulo V - Análise quantitativa do programa Minha Casa Minha Vida no período de 2009 e 2013
Naiara Sandi De Almeida Alcantara

que estabelecesse as diretrizes e prioridades a nível municipal (ARAGÃO, 2017).
Ainda durante o ano de 2007 o PAC recebeu investimentos de aproximadamente “[...] 600 milhões de reais anuais e com uma produção média de 23.000 unidades
habitacionais” (ARAGÃO, 2017, p.26). É de salutar importância destacar que muitas
construtoras obtiveram altos rendimentos com os processos supramencionados, com expressivos aumentos de lucro, principalmente aquelas que se especializaram na construção de moradia para famílias de baixa renda (ARAGÃO, 2017).
De acordo com Amore (2015), aproximadamente 7,2 milhões7 de famílias estavam em condições precárias de moradias, sendo que 90% possuía uma renda de zero a
três salários mínimos (AMORE, 2015). Diante disso, houve algumas ações voltadas à
urbanização de favelas, a partir do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), mas
foi somente quando em 2008 em que a crise, que teve início e 2007 nos EUA, começou
a causar impactos nas bolsas de valores de diversos países, como o Brasil, que sofreu
uma diminuição da produção industrial e dos investimentos. Diante dessa crise, dentre
as medidas tomadas internamente, estava o atendimento dos setores mais atingidos da
recessão “[...] como o investimento no programa que seria lançado em 2009, o MCMV.”
(ARAGÃO, 2017, p.29).
Para combater essa crise, e o déficit habitacional é criado o PMCMV, como um
programa que posteriormente, constitui-se como política habitacional movimentando
diversos setores da economia e elevando o poder de consumo da classe baixa, fazendo
com que o Produto Interno Bruto (PIB) voltasse a crescer. “[...] o Programa buscava
claramente aquecer o mercado imobiliário de unidades novas e, assim, impactar a economia através dos efeitos multiplicadores gerados pela indústria de construção civil”
(ARAGÃO, 2017, p. 29).
O MCMV surge da iniciativa do setor privado da construção civil, que previa a
geração de emprego em diversos setores, bem como, a movimentação das mais diversas indústrias, inclusive a de móveis e eletrodomésticos, após a entrega das unidades
7

Segundo Carneiro e Valpassos (2003, p.74) “A estimativa do déficit para o ano de 2000 ficou em 6.656.526
novas moradias.” Essa análise esta baseada nos dados do PNAD, sendo que a maior parte do déficit
encontram-se na região sudeste e nordeste, pois essas áreas compõem 75% do total de domicílios em déficit.
Ainda segundo Ribeiro e Azevedo (1996, p. 14), como o déficit varia a depender dos parâmetros utilizados
para a realização do seu cálculo há algumas controvérsias sobre o número real de pessoas residindo de maneira
precária, segundo os autores as organização apresentam resultados entre 5 e 10 milhões.
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habitacionais (UH). Os problemas relacionados ao programa começam a surgir desde
o planejamento das metas iniciais, como em relação à quantidade de casas destinadas
a camada social que mais necessita de habitação, que são famílias que possuem renda
de até 3 (três) salários mínimos, sendo que essa população compunha 90% do Déficit
Habitacional. A previsão de construção era de 1 milhão de casas, sendo que somente 400
mil seriam destinadas a faixa 1 (um) (0-3 salários).
Fix (2011) demonstra que o MCMV não se propôs a enfrentar diretamente o
problema fundiário e que nenhuma política pública habitacional seria eficaz no sentido
de possibilitar moradia as camadas sociais que mais necessitam sem antes enfrentar a
mercantilização da terra, pois o modelo do programa como foi implementado para o
faixa 1 (0 a 3 salários mínimos) influenciaria a construção de Unidades Habitacionais
(UH) nos locais mais distantes do centro ou nas áreas rurais que fariam a transição para
o perímetro urbano, acarretando maior ônus ao poder público que teria que arcar com
toda a infraestrutura.
Isto posto depreende-se que a construção das cidades ocorre com certo planejamento urbano, seguindo alguns critérios de organização que, todavia, não são aqueles
que poderiam beneficiar os residentes das mais diversas classes sociais, pois a forma
de organização possui outros critérios que são considerados mais relevantes, como a
eficiência das políticas públicas. Souza (2006) diz que a política passou por uma série
de mudanças com momentos de ruptura do equilíbrio, que fizeram com que a eficiência
passasse a ser o ponto central para as políticas públicas.
Contrários a essa visão voltada à eficiência, as políticas que possuem como
uma das ferramentas, de construção e execução, a participação popular, começaram
a surgir, como o Conselho Comunitário e o Orçamento Participativo, que são espaços
de participação de agentes da sociedade civil que passam a participar dos processos de
decisão que afetam diretamente suas vidas, essa forma de política teria o mesmo peso
que a eficiência. Mas não foi esse cenário que se verificou com o lançamento da 2ª fase8
do MCMV, no ano de 2011. Segundo Aragão (2017), a presidenta Dilma acreditava que
8

O último levantamento divulgado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão indica que até
junho de 2016 já tinham sido contratadas a construção de 4,36 milhões de unidades habitacionais em 96% dos
municípios do país (com 2,9 milhões já entregues). Cerca de 35,5% delas estão concentradas na região sudeste,
28,4% na região nordeste, 18% na região sul, 11,3% na região centro-oeste e 6,8% na região norte; algo que
corresponde a um investimento na ordem de R$309,6 bilhões (ARAGÃO, 2017, p. 33).
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essa era uma forma de ampliar “[...] e reforçar os bons índices de aprovação herdados
[...]” de seu antecessor na presidência, e a terceira fase nunca chegou a ser lançada porque houve um crescente aumento no custo da produção de habitação, desde a 1ª fase do
MCMV, e o governo que estava passando por um período de restrições de gastos não
poderia arcar com os custos de mais uma fase (ARAGÃO, 2017, p. 33).
Segundo o Manual da Caixa Econômica Federal (CEF) o público alvo do
MCMV deveria ser as famílias com renda de até R$ 1.600,00, ou seja, aquelas que
compõem a maior parte do índice de moradias em alguma condição do déficit. Além de
a própria definição de déficit habitacional, de acordo com a Nota Técnica do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) lançada em 2013, ter como objetivo “orientar
os agentes públicos responsáveis pela política habitacional na construção de programas
capazes de suprir a demanda” (IPEA, 2013).

3. OBJETIVOS E METODOLOGIA DE PESQUISA
Tendo em vista o histórico alinhavado sobre o MCMV, objetivou-se nesse capítulo desenvolver uma análise sobre o programa para verificar se o mesmo estava cumprindo com suas metas teóricas em relação aos beneficiários, isto é, diminuição do déficit habitacional e melhoria na qualidade de vida urbana.
Para realização do objetivo proposto utilizou-se a metodologia de análise quantitativa através da técnica descritiva, tomando como objeto de análise o banco de dados
da Pesquisa de Satisfação dos beneficiários do MCMV9. Para verificar se existia uma
porcentagem significativa de famílias beneficiárias do MCMV que permanecia em situação análoga a no mínimo uma das condições que compõe o déficit habitacional, e para
analisar a qualidade de vida urbana na nova casa10. Para cumprir esses objetivos foram
Realizada pelo Ministério das Cidades (MCIDADES), Secretaria Nacional de Habitação (SNH) e Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Essa pesquisa realizou um monitoramento da política habitacional
do PMCMV em todo o Brasil, avaliando a satisfação dos beneficiários, todavia, não foi uma avalição que
pretendeu discutir a eficácia, efetividade e eficiência da política.
10
Escolheu-se trabalhar com o conceito de qualidade de vida urbana, pois apesar de ser um termo bastante
abstrato, acredita-se que é possível selecionar variáveis que possam ser utilizadas para definir e corporificar
o termo, portanto foram escolhidas variáveis que se enquadram na qualidade da habitação, urbana e
vulnerabilidade social. Foram utilizadas todas as variáveis do banco que acreditava-se dar densidade a
qualidade de vida.
9

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
166

Capítulo V - Análise quantitativa do programa Minha Casa Minha Vida no período de 2009 e 2013
Naiara Sandi De Almeida Alcantara

analisadas as variáveis da aludida pesquisa que medem exclusivamente a percepção dos
moradores, através dos seguintes pontos: i) qualidade da habitação; ii) qualidade urbana
e iii) vulnerabilidade social.
Tendo em vista que estar compondo o índice de déficit habitacional é um dos
critérios exigidos pelas regras do MCMV para o recebimento da Unidade Habitacional
(UH). Ou seja, os indivíduos recebem a moradia do programa e, por isso, deixam de
fazer parte do índice de déficit habitacional. Dessa forma, o índice diminui, entretanto, a
condição de vida da família pode permanecer precária. Conforme a figura 1. Utilizou-se
para análise da qualidade de vida urbana dos beneficiários a qualidade da habitação que
está relacionado à estrutura física da casa e tempo gasto de locomoção diário; a qualidade urbana ao acesso à infraestrutura e equipamentos públicos e serviços básicos; e
vulnerabilidade à violência no local de moradia.
Figura 1 - Representação ilustrativa da questão proposta

FONTE: Autora (2018).

A análise ocorreu no sentido de verificar se a situação ilustrada acima ocorre a
partir dos resultados apresentados no Banco de Dados utilizado, ou seja, se da população
que recebe a casa do PMCMV existe uma porcentagem que permanece em situação semelhante àquela que vivia antes de adquirir a nova residência.
Para a análise do Déficit Habitacional, utilizou-se a definição oferecida pelo IPEA,
que demonstra que o conceito supracitado é representado por cálculo de subtração entre a
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quantidade de famílias11 pela quantidade de casas, quando o resultado é um número negativo tem-se o déficit habitacional12.
O PMCMV era composto, no período da pesquisa, por 3 (três) faixas salariais:
faixa 1 possui maiores financiamento que pode chegar a 90% e é composto por famílias que recebem até três salários mínimos (R$1.600,00); as outras duas faixas, do
mesmo modo, possuem auxílio do Governo Federal, por intermédio da diminuição das
taxas de juros e outras concessões, e são formadas por famílias que recebem de três a
seis salários mínimos (R$3.275,00) para o faixa 2, e de seis a nove salários mínimos
(R$5.000,00) para o faixa 3.
A pesquisa foi lançada no ano de 2014, por isso os valores apresentados são
referentes ao salário mínimo da época. Alguns anos depois da publicação houve a criação de uma faixa intermediária entre as três já existentes e, além disso, houve alguns
reajustes no salário mínimo. Sem embargo, como a pesquisa restringiu-se a investigação do faixa 1, por se tratar da faixa com maiores subsídios, e os valores utilizados
serão todos da época da pesquisa, utilizar-se-á os dados originais. O banco de dados
gerado representa uma avaliação amostral de todo o território nacional cujo universo é
composto por 245.205 Unidades Habitacionais (UH). A partir desse universo a amostra representativa é de 7.252 UH13.
A partir do censo de 2010 passou-se a utilizar um novo termo para conceituar as famílias brasileiras como
unidades domésticas, pessoas que convivem no mesmo domicílio em interdependência financeira e/
ou outra. E as variáveis utilizadas são categorizadas de três formas: famílias formadas por um indivíduo,
famílias formadas por dois ou mais indivíduos com laços de parentesco e famílias formadas por dois ou mais
indivíduos sem laços de parentesco.
12
O déficit de moradias é real, contudo da maneira como está formulado torna-se uma arena de disputas para
a aquisição de dinheiro público, e a reposição habitacional, ou seja, a construção em larga medida não irá
solucionar o problema da habitação, por alguns motivos pontuais: primeiro porque as políticas habitacionais
não vislumbram acabar com a carência, portanto quando são formuladas políticas habitacionais a proposta
teórica de reposição é sempre inferior ao número de famílias residindo de forma precária; segundo porque
existem mais de 7 milhões de domicílios não ocupados, de acordo com o censo do IBGE realizado em
2010, contudo a população que necessita de moradia não consegue adquiri-las pelos meios impostos pelo
mercado, através da compra (ARAGÃO, 2017). Tendo em vista o que foi dito, não significa que como
medidor de condições precárias de moradia o déficit possa ser descartado, mas que somente em uma gestão
que pretenda primordialmente a diminuição das desigualdades, que esse mecanismo estará de acordo
com suas formulações teóricas. Por ser um método de medição que pode ser aplicado, e é utilizado para a
formulação das políticas habitacionais, ele será definido e utilizado por esse trabalho, por meio de materiais
advindos de agentes governamentais.
13
Segundo a metodologia da pesquisa, para a seleção da amostra definida foram realizadas algumas
estratificações. A primeira dividiu as Unidades Federativas (UF) em 16 áreas representativas levando em
consideração a quantidade dos conjuntos habitacionais e o tamanho dos mesmos. Dentro de cada uma dessas
áreas representativas utilizou-se outra forma de divisão levando em consideração o tamanho dos conjuntos, a
11
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Após as estratificações realizou-se em algumas etapas o cálculo amostral14
que concluiu que o tamanho representativo seria de 6.241 UH, com erro permissível
de 5% e o nível de confiabilidade de 95%. A amostra seguiu a proporção para cada
uma das 16 áreas representativas. Para a escolha dos empreendimentos onde seria
aplicada a pesquisa utilizou-se um sorteio seguindo as estratificações realizadas anteriormente. Após essa seleção a última etapa constitui-se da escolha das UH que seriam
pesquisadas em cada empreendimento selecionado, através de sorteio.
A amostra foi composta por 254 empreendimentos que são distintos, pois alguns
são condomínios e outros loteamentos. Quanto à tipologia das UH a maior parte são casas e a segunda maior parcela é de apartamentos, mas alguns empreendimentos também
eram formados por casas sobrepostas e mistas15.
As entrevistas foram realizadas no segundo semestre de 2013, para famílias que
estavam residindo há no mínimo seis meses nas UH. A pesquisa foi lançada em 2014 e
contêm dados referentes ao lapso temporal de 5 anos desde a implementação da política.
Dessa forma, o trabalho proposto por essa dissertação teceu inferências, a partir da manipulação do banco de dados, composto por uma amostra representativa do MCMV em todo
o Brasil, referente ao intervalo de tempo de meia década desde a criação do programa.
Para responder se o beneficiário do MCMV permanece em situação análoga
a que estavam antes do recebimento da moradia utilizou-se variáveis selecionadas do
banco de dados já mencionado. Sabe-se que a primeira condição do déficit: (condição
a) Domicílio precário foi sanado pelo programa, afinal as famílias não se encontram
mais em casas rústicas ou improvisadas, já que a construção das moradias do MCMV
segue alguns parâmetros legais básicos de construção, destarte a reposição de estoque
não será investigada. A (condição b) “Coabitação forçada” foi avaliada a partir da
variável 042 “Quantas famílias residem no seu domicílio atual?” e 077 “Nós pretendemos mudar dessa moradia nos próximos meses”. A partir dessas questões será possível
responder quantas famílias estão em condição de coabitação.
saber: conjuntos de pequeno, médio e grande porte. O primeiro agregava até 419 UH, o segundo de 420 a 960
UH e o terceiro todos os conjuntos com mais de 961 UH.
14
Para maiores informações sobre o cálculo ver páginas 33 a 42 da Pesquisa de Satisfação dos Beneficiários do
Programa Minha Casa Minha vida, disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=24184>. Ultimo acesso em: 20 de maio de 2018.
15
Todas essas tipologias estão presentes tanto em loteamentos quanto em condomínio, ainda que haja a
preponderância de alguns tipos tanto em um quanto no outro.
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Para investigar a (condição c) “Famílias que residem em imóveis locados,
com valores que comprometem 30% da renda familiar”, observou-se a variável 017
que questiona sobre a renda bruta familiar mensal e, depois a V055 “Qual é o gasto
médio mensal com a prestação ou aluguel no domicílio atual”, dessa forma, foi possível verificar se os gastos mensais comprometem 30% ou mais da renda familiar
bruta mensal. Também se averiguou a variável 054 “Qual o gasto médio mensal com
água, luz e condomínio, se for o caso no domicílio atual” porque apesar da condição
se referir somente ao valor do aluguel, o morador que recebe casas em condomínios
verticalizados terá um gasto que talvez não tivesse na situação anterior, relativa à taxa
que tem como finalidade custear a manutenção de todos os serviços comuns, por ser
uma conta fixa e sua inadimplência pode acarretar punições previamente acordadas
entre os condôminos ou de acordo com o Código Civil, lei 10.406, art. 1.335, § 1º16.
Para a análise da (condição d) “Adensamento excessivo”, utilizou-se a variável 018 “Qual o número de moradores no domicílio (parentes e agregados)”. Somente
a partir da resposta a essa questão foi possível responder quantas UH estão nessa condição, porque todos os empreendimentos seguem um padrão de formação, com casas
construídas de forma uníssona, compostas por dois cômodos destinados a servir como
dormitórios. Tendo essa informação em vista, as famílias compostas por seis ou mais
membros já estão nessa condição.
3.1 Conceituação de Déficit Habitacional e Qualidade de Vida urbana
O Déficit pode ocorrer de duas formas distintas, sendo, “a reposição de estoque e o incremento de estoque” (IPEA, 2013). A reposição refere-se a famílias que
possuem casas, mas elas são muito precárias e, por isso, necessitam de outra melhor
estruturada e o incremento de estoque refere-se às famílias que residem em imóveis
com muitos indivíduos ou com aluguéis muito altos e desejam adquirir a casa própria. De forma sintética o Déficit Habitacional pode se resumir a quatro condições:
a) Domicílios precários (rústicos ou improvisados); b) Coabitação forçada, aquela
na qual a família convivente deseja constituir novo domicílio, mas não possui condi16

O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não
sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
170

Capítulo V - Análise quantitativa do programa Minha Casa Minha Vida no período de 2009 e 2013
Naiara Sandi De Almeida Alcantara

ções necessárias para tal; c) Famílias que residem em imóveis locados, com valores
que comprometem 30% da renda familiar; d) Adensamento excessivo em imóveis
locados, onde existem 3 ou mais moradores utilizando um cômodo como dormitório
permanente. Apesar de o item “d” versar sobre o adensamento excessivo estritamente
em imóveis locados a Nota Técnica “Déficit Habitacional municipal no Brasil 2010”
expõe que essa condição pode ser aplicada para a avaliação de qualquer Domicílio de
Propriedade Permanente (DPP) do faixa 1 do programa.
Para responder às questões acerca da qualidade foi necessário discorrer sobre
alguns termos chave para a discussão. São eles: periferização, vulnerabilidade social,
qualidade de vida urbana e qualidade de habitação, todos os termos estão em comunicação e alguns são consequências diretas de outros, como será demonstrado. Um
exemplo de dependência é a situação de periferização que incide majoritariamente
sobre as construções do MCMV, pois a faixa de renda escolhida como objeto dessa
pesquisa (faixa 1) possui como foco da política as famílias mais pobres, portanto, os
agentes construtores buscam o barateamento das construções, que pode se dar através
da compra de espaços urbanos onde o valor da terra é menos oneroso, ou seja, nas
periferias e, residir nesse espaço incidi diretamente sobre a qualidade de vida.
De acordo com Mautner (1999) a periferização é definida pela sociologia
como espaço destinado aos pobres, que se localizaria distante dos centros urbanos, e
geograficamente pode ser denominado como as “franjas da cidade”, então ainda que
atualmente existam condomínios de luxo em locais distantes dos centros urbanos eles
não são compreendidos como parte da periferia “A periferia é de fato onde vivem os
pobres, é socialmente segregada, e o preço da terra é baixo [...]” (MAUTNER, 1999,
p.254). As periferias somente passam por movimentos transitórios quando são reformuladas pelo mercado privado e incorporadas ao ambiente urbano, na medida em que
a quantidade populacional aumenta gerando um alargamento das fronteiras geográficas, nesse processo outras periferias ainda mais distantes são criadas.
Verificou-se que a vulnerabilidade é discutida pela literatura de forma multidimensional, mas será realizado um recorte tendo em vista os aspectos sociais no
que tange à habitação. Possuir condições de adquirir uma casa própria é um dos critérios de minimização da situação de vulnerabilidade social, pois a propriedade privada
quando utilizada com fins de moradia e reprodução familiar, representa um espaço
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onde ocorrem os esgarçamentos dos vínculos privados e renovação das forças individuais. A vulnerabilidade pode ser definida como “[...] um processo multidimensional
que converge no risco ou probabilidade do indivíduo, família ou comunidade de ser
lesado, ferido ou prejudicado por mudanças ou permanência de situações externas e/
ou internas” (BUSSO, 2001, p. 8- tradução livre)17.
A qualidade de habitação também influencia na qualidade de vida urbana dos
moradores, pois possuir a moradia envolve uma série de fatores emocionais, psicológicos, dentre outros, relacionados ao desenvolvimento pessoal. Existem diversos critérios que podem ser utilizados para avaliar a qualidade da habitação. De acordo com
Samora (2010) os itens de avaliação podem estar relacionados ao espaço externo ou
interno da habitação, desde a existência de locais destinados a servir de garagem e o
serviço periódico de recolhimento de lixo até no que tange a própria construção como
ventilação adequada de ar, luz solar, cômodos em que se recomenda a utilização de pisos como banheiro e cozinha, para minimizar riscos de incêndio e proporcionar maior
conforto aos moradores. Resumidamente se afirma que a habitação com qualidade é
àquela que está adequada às necessidades dos ocupantes, além disso, “[...] o “habitar”
é mais do que o espaço da moradia, pois envolve a participação social, o fortalecimento do coletivo e o direito à cidade e à moradia [...]” (PEQUENO, 2017, p.290).

4. RESULTADOS
Primeiro analisou-se o déficit habitacional é composto resumidamente por
quatro condições. Portanto a partir da manipulação do banco de dados foi possível
verificar cada uma dessas condições, exceto a letra “a- domicílios precários”, porque
é sabido que as UH do MCMV possuem projeto arquitetônico prévio, logo essa condição não se aplica a nenhum caso após o recebimento da casa. Em segundo lugar
17

A vulnerabilidade pode ser aplicada a uma diversidade de situações, sendo uma delas a falta de amparo estatal
a famílias carentes que necessitam de auxílios para suprir necessidades básicas como, saúde, educação, lazer,
moradia dentre outros. Entretanto ao mesmo tempo em que possuir moradia deve ser um critério que diminui
os riscos sociais, outras avaliações devem ser realizadas no sentido de averiguar se o morador tem seus direitos
básicos assegurados como acesso a trabalho, escola, lazer e integração social, pois somente possuir a moradia
não assegura que o indivíduo não esteja em condição de desamparo e fragilidade que o exponham a outros
riscos sociais.
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estudou-se o grupo composto por 21 variáveis sobre a percepção dos moradores, necessários para responder sobre a qualidade de vida urbana dos beneficiários levando
em consideração a conceituação já realizada.
Em relação ao perfil dos entrevistados a média foi de 38 anos, com variações
entre as regiões pesquisadas. Sobre o gênero as mulheres foram a maioria dos entrevistados, 77%, dessas 52,6% são chefes de família. Existem mais mulheres chefes de
família que homens. No quesito acesso a cidadania essa política pública pode ser avaliada como positiva, afinal de acordo com Rego e Pinzani (2004, p. 59) as mulheres
foram as que mais demoraram a ter acesso a qualquer direito, em alguns países ainda
vivem sob a tutela de um homem e, portanto, não podem tomar decisões que tangenciam mesmo que diretamente suas vidas.
Tornar-se proprietária de uma UH e, então ser considerada como chefe de família, modifica a situação de dependência, pois torna a mulher um ser autônomo que a
partir de um primeiro direito adquirido (a moradia) é capaz de buscar um maior acesso
à cidadania por meio do consumo e da participação dos meios tradicionais de se fazer
política. Ainda que a independência feminina não fosse um dos objetivos propostos
pelo MCMV, pode ser considerado um ganho cívico.
Sobre a auto identificação quanto à cor, a maioria respondeu ser parda, a segunda maior parcela é composta por aqueles que se consideram brancos, pretos compõe 14% da amostra e a menor parcela encontra-se na somatória entre indígenas e
amarelos (0,7%). No que tange a escolaridade a maior parcela de entrevistados concluiu o Ensino Médio e a segunda maior parcela possui somente o Ensino Fundamental (EF), e o maior grupo de entrevistados possui Ensino Médio (EM). A porcentagem
de analfabetos ou sem instrução é a terceira menor, mas é maior do que aqueles que
iniciaram e concluíram a graduação e a pós-graduação.
4.1 Déficit Habitacional
Coabitação Familiar18
Para analisar a (condição b) sobre coabitação utilizou-se a variável 042 que ques18

Os arranjos familiares vêm passando por profundas modificações ao longo dos anos, acarretado por mudanças
políticas econômicas e, também, sendo os causadores dessas mudanças. Entre os censos de 2000 e 2010 é
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tiona quantas famílias residem no domicílio a partir, dessa variável foi possível gerar o
gráfico número 18 que demonstrou que somente 4,3% das UH possuem 2 famílias e somente 0,1% das UH possuí 3 famílias. Então somente ao analisar essa variável é possível
inferir que a menor parcela dos entrevistados possui uma ou mais famílias conviventes no
domicílio, contudo não é possível verificar quantas famílias utilizam a coabitação como
uma estratégia de moradia e quantas deseja constituir novo domicílio, mas não possuem
condições financeiras para isto.
Gráfico 1 - Coabitação familiar por UH

Fonte: Banco de dados da Pesquisa de Satisfação do MCMV, 2014.

Através do cruzamento de dados entre as variáveis 042 “Quantas famílias residem
no domicílio atual” e 077 “Nós pretendemos mudar de moradia nos próximos meses” avaliada em uma escala de Likert de 1 para discordo plenamente e 7 concordo plenamente, é
possível verificar a condição da coabitação forçada.

possível verificar que aumentaram o número de diversificação familiar para modelos menos tradicionais.
Como a crescente quantidade de divórcios o que acarreta duas principais consequências: i) crianças em
famílias monoparentais e ii) crianças filhas consanguíneas de apenas um dos conjugues quando há formação de
nova família. Logo os métodos utilizados pelos órgãos governamentais não abrangem todas as possibilidades
existentes de formação familiar, portanto em relação à coabitação é possível que existam famílias que residem
estrategicamente com familiares ou amigos por decisão consensual sem que haja o desejo de mudança para
outra UH. Entretanto é de salutar importância levar em consideração que o banco de dados se trata de uma
pesquisa realizada somente com moradores do faixa 1 do programa MCMV, cujas casas são formadas por um
tamanho pré-determinado em m² que independente da formação familiar não ultrapassa 40m². Mesmo nos
casos em que as casas são adaptadas para deficientes físicos e idosos, essas são as únicas que possuem uma
metragem um pouco maior. Pois majoritariamente as UH, independente da tipologia varia entre 36m² e 38m²,
com os seguintes cômodos: dois quartos, sala, banheiro e cozinha.
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Tabela 1 - Relação entre as variáveis - Quantas famílias residem no seu domicílio atual? Por nós pretendemos
mudar dessa moradia nos próximos meses
Quantas famílias residem Nós pretendemos mudar dessa moradia nos próximos meses
no seu domicílio atual?
Discordo
2
3
4
5
6
Concordo
1

6039

745

245

68

51

48

92

2

266

40

11

2

1

0

6

3

4

1

1

0

0

0

0

Fonte: Banco de dados da Pesquisa de Satisfação do MCMV, 2014.

A partir da tabela 1 foi possível verificar que existem poucas famílias em situação
de coabitação, 4,4%, e somente 7 famílias que estão nessa situação responderam que pretendem se mudar. Dessa forma é possível inferir que a condição b que compõe o Déficit
Habitacional não ocorre, após o recebimento da UH, pois os índices de famílias que residem com outras conviventes são baixos e ainda menores é quantidade de famílias nessa
situação que pretende se mudar nos próximos meses. E mesmo em relação a essas famílias
que pretendem se mudar não é possível inferir que o motivo da mudança seja a coabitação.
Renda e gastos mensais
Para essa análise verificou-se a existência de famílias que dispõem de 30% ou
mais de suas rendas mensais para gastos com alugueis ou prestação da casa, após o recebimento da moradia, para tanto, utilizou-se a variável V055 “Qual é o gasto médio mensal
com prestação ou aluguel no domicílio atual?”.
Tabela 2 - Gastos familiares com aluguel mensalmente
Valores gastos em reais e porcentagem (% ) Porcentagem (% ) de famílias
R$ 0 a R$ 33,90 (até 5%)

23,3

R$ 34,00 a 67,80 (até 10%)

45,2

R$ 68,00 a 101,00 (até 15%)

15,5

R$ 102,00 a 203,40 (até 30%)

9,6

R$ 204,00 a 339,00 (até 50%)

0,7

R$ 340,00 ou mais (50% ou +)

0,6

TOTAL

95

Fonte: Banco de dados da Pesquisa de Satisfação do MCMV, 2014.

A tabela 2 demonstra que a maior parte das famílias, 68,5%, gasta mensalmente
até 10% da receita total, ou seja, possui um gasto que varia entre aproximadamente R$ 0
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reais até aproximadamente R$67 reais. Para que as famílias estivessem em situação análoga àquela anterior ao recebimento da UH do MCMV a maior parte das famílias deveria ter
um gasto superior a R$204 reais, mas essa situação não ocorre. Famílias que gastam até no
máximo 30% da renda mensal com o aluguel estão em 4º lugar, compondo 9,6%. Somente
1,3% das famílias gastam 31% ou mais de suas receitas mensais com aluguel.
Tabela 3 - Gastos familiares com água, luz e condomínio mensal
F

%

Gasta até 30%

Gastos

6472

92,9

Gasta mais de 30%

495

7,1

Total

7620

100

Fonte: Banco de dados da Pesquisa de Satisfação do MCMV, 2014.

Apesar de o resultado expostos na tabela 2 demonstrarem que a condição c que
verifica se os gastos com aluguel não são superiores, ou seja, não ultrapassam 30% da
renda familiar então, tal como a condição b, não se aplica as famílias que receberam as
UH. Como fora proposto, também se analisou os gastos referentes à água, luz e condomínio, por se tratar de taxas, em especial a última, em que o não pagamento pode acarretar
prejuízos semelhantes a inadimplência da taxa do aluguel e ao realizar o seguinte cálculo:
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 =

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙, á𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢𝑒𝑒𝑒𝑒
∗ 100
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Gerou-se a tabela 3, mas os dados demonstraram que majoritariamente as famílias
gastam menos de 30% de suas receitas mensais com água, luz e condomínio. Outra análise
realizada foi em relação (somatória) entre os gastos com aluguel e os gastos mensais com
água, luz e condomínio, pois com esse cálculo foi possível verificar se os gastos principais
das famílias, quando somados, ainda permaneciam inferiores aos 30% dos gastos familiares.
Então mesmo aferindo críticas aos métodos de medição do déficit habitacional
e levando em consideração que existem outras despesas que tangenciam a vida dos beneficiários da mesma forma que os gastos com aluguel (mas não são contabilizadas para
verificar a vulnerabilidade social das famílias), essas outras despesas quando somadas
aos gastos já previstos pelo Déficit Habitacional não ultrapassam o marcador 30% das
receitas mensais de cada família, pelo menos para a grande maioria dos beneficiários.
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Adensamento excessivo
Gráfico 2 - Quantidade de moradores por UH

Fonte: Banco de dados da Pesquisa de Satisfação do MCMV, 2014.

Para responder a (condição d) que considera três ou mais moradores utilizando
permanentemente como dormitório um mesmo cômodo, como uma condição do Déficit
Habitacional, gerou-se o gráfico da variável 018 que investiga a quantidade de moradores por UH e concluiu-se (gráfico 2) que 25,6% dos moradores estão em situação de
adensamento excessivo, ou seja, as casas possuem cinco ou mais moradores. Esse cálculo foi feito levando em consideração que as casas possuem um padrão pré-determinado
com dois cômodos destinados a função de dormitório. A maior parte das famílias entrevistadas, 74,3%, possui uma quantidade de moradores que é considerado ideal para as
residências com 1 a 4 membros.
Dessa forma, segundo as análises foi possível inferir que as famílias beneficiárias do MCMV em sua grande maioria não estão em situação análoga à que estavam
antes da mudança em nenhuma das quatro condições que formam o índice do Déficit
Habitacional. A primeira condição não é analisada por motivos já descritos, a segunda e
a terceira são compostas por porcentagens muito pequenas, somente a última condição é
que possui uma quantidade expressiva de moradores em déficit habitacional, mas ainda
é a menor parcela dos beneficiários. Então existem casos de famílias que ainda vivem
em situações precárias, mas compõe as menores porcentagens dos entrevistados, portanto não é possível inferir que essa é a condição dos beneficiários.
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4.2 Qualidade de vida urbana
Para analisar o grupo de 21 questões, foi necessário subdividir as variáveis em
4 grandes grupos, conforme demonstrado no quadro 1. Salienta-se que as variáveis não
estão em ordem, pois foi necessário reorganizá-las para que respondessem às questões
propostas. Além disso, alguns subgrupos durante a realização das análises foram divididos em grupos ainda menores.
Quadro 1 - Questões sobre a percepção dos moradores em 4 grandes grupos

GRUPOS
Unidade
Habitacional

Vizinhança

Localização

Gastos
mensais

VARIÁVEIS
V018 - Qual o número de moradores no domicílio (parentes e agregados)
V060 - A nossa casa é muito pequena.
V059 - Os cômodos (peças) da casa são bem distribuídos.
V056 - A nossa casa é bem iluminada
V057 - Não temos problemas graves de umidade (ou goteira)
V058 - A temperatura da nossa casa é desagradável (muito quente ou muito fria)
V061- Estamos muito satisfeitos com a nossa casa.
V062 - Nós temos relações muito boas com nossos vizinhos
V063 - Aqui no bairro tem muito problema de violência.
V065 - Aqui no bairro teve gente fazendo trabalho social (ações de caráter
informativo e educativo, que promovam o exercício da cidadania e favoreçam a
organização e a gestão comunitária dos espaços comuns).
V066 - Estamos muito satisfeitos com a nossa vizinhança.
V064 - Aqui perto tem áreas de lazer para as crianças brincarem (quadra esportiva,
parque infantil, centro comunitário etc.).
V067 - Aqui perto tem posto de saúde ou hospital.
V069 - Aqui perto é fácil de pegar transporte público.
V068 - É muito difícil conseguir uma vaga numa escola próxima.
V070 - Nós demoramos muito tempo para ir e voltar do trabalho (ou da escola).
V071 - Estamos muito satisfeitos com a localização da nossa casa.
V072 - Quando mudamos para cá passamos a gastar muito mais com transportes.
V073 - Nesta nova casa gastamos menos de aluguel (ou prestação) do que
gastávamos antes.
V074 - As contas de água, luz e condomínio são muito altas.
V075 - Estamos muito satisfeitos com a nova moradia.
V076 - Mudar para essa nova moradia fez nossa vida melhorar.
Fonte: Banco de dados da Pesquisa de Satisfação do MCMV, 2014.

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
178

Capítulo V - Análise quantitativa do programa Minha Casa Minha Vida no período de 2009 e 2013
Naiara Sandi De Almeida Alcantara

Unidade habitacional
Em relação às UH que possuem dormitórios adensados é possível que outros cômodos sejam utilizados para dormir, contudo a utilização da cozinha, sala ou
banheiro para essa função, revela uma inadequação da moradia. A partir da projeção
gráfica 3 é possível verificar que 5,8% das famílias utilizam três ou mais cômodos
como quartos.
Gráfico 3 - Quantidade de cômodos servindo permanentemente como dormitório

Fonte: Banco de dados da Pesquisa de Satisfação do MCMV, 2014.

Sobre o tamanho da casa e a percepção dos moradores é possível verificar quantos consideram seus domicílios pequenos e quantos indivíduos há em cada UH, através
da variável 060 “A nossa casa é muito pequena” relacionada com a V018 “Quantidade
de moradores”. Essa questão foi organizada por meio de uma escada de Likert, ou seja,
de 1 para discordo totalmente à 7 para concordo plenamente. A maior parte dos entrevistados respondeu 7 (sete). Então eles concordam plenamente com a afirmativa de que
suas casas são pequenas. A maior quantidade de famílias que respondeu dessa forma é
composta por quatro membros, e a segunda maior quantidade é formada por três membros. Então mesmo as famílias que são constituídas por uma quantidade pequena de
indivíduos, em que cada quarto estaria comportando de 1 a 2 pessoas, ainda consideram
a metragem de suas casas insuficiente.
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Gráfico 4 - Os cômodos (peças) da casa são bem distribuídos

Fonte: Banco de dados da Pesquisa de Satisfação do MCMV, 2014.

Em relação à distribuição dos cômodos da UH a maioria dos moradores, 46,7%,
respondeu que concorda plenamente que os cômodos são bem distribuídos e somados a
esses, os que também concordam, representam a maior parte dos beneficiários 82% que
estão de acordo com a afirmativa de que os cômodos são bem distribuídos, ou seja, a distribuição é favorável à boa organização do núcleo familiar. Somente a menor parcela 11,9%
acredita que os cômodos sejam mal organizados e 6,1% não concorda e nem discorda.
Através tabela 4 foi possível verificar três variáveis sobre a condição física da
UH, a saber: V056 “A nossa casa é bem iluminada”; V057 “Não temos problemas graves de umidade (ou goteira)”; V058 “A temperatura da nossa casa é desagradável (muito
quente ou muito fria)”.
Tabela 4 - Percepção dos moradores sobre a iluminação a umidade e a temperatura da UH (%)
Variáveis

Nível de
Concordância

Iluminação (V056)

Umidade (V057)

Temperatura (V058)

Discordam

1,2

15,7

23,7

2

1

5,4

7,7

3

1,3

4,7

7

4

3

5,1

9

5

8,7

12

19,5

6

13,6

10,8

11,2

Concordam

71,2

46,2

21,5

TOTAL

100

100

100

Fonte: Banco de dados da Pesquisa de Satisfação do MCMV, 2014.
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Os dados demonstram que na primeira e na segunda variável a maioria dos
entrevistados respondeu discordar das afirmativas, somente com a última a maioria
concorda. Em relação à iluminação da casa 71,2% respondeu que concorda plenamente e somados aos outros que, também, concordam com essa afirmação o resultado
é de 93,5% de moradores que aprovam a iluminação da UH. Somente 3,5% não concordam com essa afirmativa e 3% nem concorda e nem discorda.
Sobre a umidade nas casas 69% dos entrevistados responderam que concordam com a afirmativa, então não existem graves problemas de umidade, 25,8% dos
entrevistados discordaram, pois suas casas não apresentavam graves problemas de
umidade e goteiras. Em relação à temperatura 52,2% respondeu que concorda com a
afirmação, ou seja, a temperatura de suas casas é desagradável, acreditam que é muito
fria ou muito quente, ou ambos a depender do período do ano. E 38,4% dos entrevistados discordaram, pois acreditam que a temperatura da casa é agradável.
Das variáveis analisadas nesse tópico sobre as UH percebe-se que das cinco,
duas apresentam aspectos negativos, segundo a percepção dos moradores a, saber em
relação ao tamanho das UH em que mesmo as famílias pequenas formadas por três
ou quatro membros consideram o espaço diminuto para adequar com qualidade a todos e a variável sobre a temperatura em que pouco mais da metade dos entrevistados
respondeu não ser adequada. Dessa forma, é possível inferir que os beneficiários do
MCMV possuem uma percepção bastante positiva sobre suas casas, todavia existe
uma porcentagem que demonstra alguns problemas, apesar disso a maioria está satisfeita com as UH que não possui umidade, goteira, com iluminação adequada e com
cômodos bem dispostos.
Corroborando com esses dados gerou-se o gráfico 5, através da variável 061
“Estamos muito satisfeitos com a nossa casa”, concordando com essa afirmação estão à maioria dos entrevistados 91,9%, somente 4,6% não concordaram e, possuem
algum motivo de insatisfação com a casa. Os insatisfeitos podem estar descontentes
com o tamanho ou a temperatura da casa, pois esses são os problemas que incidem
sobre as UH.
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Gráfico 5 - Estamos muito satisfeitos com a nossa casa

Fonte: Banco de dados da Pesquisa de Satisfação do MCMV, 2014.

Vizinhança
Das variáveis as que tratam exclusivamente sobre vizinhança foram selecionadas
para verificar a percepção dos beneficiários nesse quesito. As variáveis são: V062 “Nós
temos relações muito boas com nossos vizinhos”, V063 “Aqui no bairro tem muito problema com violência”, V065 “Aqui no bairro tem gente fazendo trabalho social (ações de
caráter informativo e educativo, que promovam o exercício da cidadania e favoreçam a
organização e gestão comunitária dos espaços comuns)” e V066 “Estamos muito satisfeitos com a nossa vizinhança”.
A tabela 5 foi construída utilizando palavras chaves para abreviar a variável que se
refere, e a partir dela é possível inferir que duas variáveis possuem o comportamento crescente, isto significa que os moradores concordam mais do que discordam, são as variáveis
062 e 066. A maioria dos entrevistados respondeu que possui uma boa relação com seus
vizinhos e que está satisfeita com os mesmos, foram 89,5% e 86,4% dos moradores que
responderam dessa forma, respectivamente. Em relação ao trabalho voluntariado 34,2%
dos moradores respondeu que existem pessoas na vizinhança que realizam trabalho voluntário, como descrito na variável 065. A última questão é sobre violência, metade dos
moradores, 50%, respondeu que existe muita violência no bairro, por ser uma questão
fechada não é possível verificar quem seriam os agentes ativos da violência, mas como
se trata da violência no bairro entende-se que advém de parte da vizinhança.
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Os dados demonstram que apesar de a metade dos moradores responderem que
considera os níveis de violência altos e, de não haver muito trabalho social, como uma
boa política de vizinhança, ainda assim, a maior parte demonstrou que está satisfeita
com sua vizinhança e que tem boas relações com os vizinhos.
Tabela 5 - Relações boa com os vizinhos; problema com violência; trabalho social; satisfação com a vizinhança
(%) mantenha um padrão de formatação para todos os títulos das tabelas
Nível de concordância V062 Relação

V 063 Violência

V065 Social

V066 Satisfação
2,7

Discordo

1

14,9

33,1

2

1,6

12,6

16,5

2,3

3

2,3

11,1

8,8

2,7

4

4,7

11,4

7,3

5,9

5

10,6

16,2

14

13,8

6

15,6

9,5

6,8

21,9

Concordo

63,3

24,3

13,4

50,7

TOTAL

100

100

100

100

Fonte: Banco de dados da Pesquisa de Satisfação do MCMV, 2014.

Localização
Para discorrer sobre localização, as variáveis foram separadas e verificadas em
três grupos: o primeiro tratou somente de equipamentos públicos presentes no bairro; o
segundo sobre os acessos aos equipamentos públicos, ambos os grupos podem informar
sobre a percepção dos moradores e, consequentemente sua satisfação. Contudo o terceiro grupo é formado por apenas uma variável e avalia especificamente a satisfação do
morador em relação sua localização.
O primeiro grupo trata sobre os equipamentos públicos e, é composto pelas
seguintes variáveis: 064 “Aqui perto tem áreas de lazer para as crianças brincarem (quadra esportiva, parque infantil, centro comunitário etc.)”, 067 “Aqui perto tem posto de
saúde ou hospital” e 069 “Aqui perto é fácil de pegar transporte público”. A tabela 6
demonstra que a menor parte dos entrevistados respondeu que não existem de parques
na vizinhança, a maior parte, 59%, respondeu que não existem áreas de lazer para as
crianças brincarem. Em relação à saúde quase a metade dos entrevistados 47,2% respondeu que existem postos médicos como Unidade Básica de Saúde (UBS), hospitais

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
183

Capítulo V - Análise quantitativa do programa Minha Casa Minha Vida no período de 2009 e 2013
Naiara Sandi De Almeida Alcantara

ou outros, mas 46,7% dos entrevistados não possui fácil acesso a equipamentos públicos
voltados a saúde.
A última variável sobre a facilidade ou dificuldade de fazer uso do transporte
público foi respondida por 70% dos entrevistados como positiva, ou seja, a maior parte
dos entrevistados possui facilidade no uso desse equipamento público. O grupo que não
tem facilidade para utilizar o transporte público, pois esse serviço é oferecido muito
distante do conjunto habitacional soma 25,7%.
A partir dos resultados encontrados é infere-se que a maior parte, 59%, dos
beneficiários do MCMV não possuem acesso a áreas de lazer voltadas a crianças.
Em relação à saúde quase metade dos entrevistados não possui acesso a centros
médicos. E o transporte público é acessado com facilidade pela maioria dos entrevistados, 70%.
Tabela 6 - Parques; posto de saúde ou hospital; transporte público (%)
Variáveis

Nível de Concordância
Discordo

2

3

4

5

6

Concordo TOTAL

Parque
(V064)

35,2

15,4

8,4

7,4

11,9

7,1

14,6

100

Saúde
(V067)

30,8

10,6

5,3

6,1

11,1

9,4

26,7

100

Transporte
(V069)

12,5

5,5

4,7

6,7

14,9

15,6

40

100

Fonte: Banco de dados da Pesquisa de Satisfação do MCMV, 2014.

O segundo grupo de variáveis escolhidos sobre vizinhança, trata da dificuldade
ou facilidade em acessar um equipamento público e o tempo de locomoção. As variáveis são: 068 “É muito difícil conseguir uma vaga numa escola próxima” e V070 “Nós
demoramos muito tempo para ir e voltar do trabalho (ou da escola)”.
No gráfico 6 é possível verificar que a maioria dos entrevistados concordam com
as duas afirmativas. 59,7% possui dificuldade para encontrar vagas e 65,6% respondeu
que demora muito tempo para se transportar. Esses resultados demonstram que grande
parte dos conjuntos não possuem escolas com a quantidade de vagas adequadas para a
quantidade de moradores residentes na localidade, e que para ir à escola (ou trabalho)
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os moradores demoram muito, então os conjuntos são distantes daqueles equipamentos
que a população necessita no local de moradia.

Gráfico 6 - Relação entre as variáveis: É muito difícil conseguir uma vaga em escola próxima por nós demoramos muito tempo para ir e voltar do trabalho (ou escola)

Fonte: Banco de dados da Pesquisa de Satisfação do MCMV, 2014.

Sobre a satisfação dos beneficiários analisou-se a variável 071 “Estamos muito
satisfeitos com a localização da nossa casa”, a partir disso foi possível verificar que a
maioria dos entrevistados concorda com essa afirmativa, são 85,9% dos moradores satisfeitos, ou seja, levam em consideração todas as demais variáveis descritas nesse item
e avaliam como positiva a localização de suas casas.
Considerando todos os itens sobre a localização verifica-se que na primeira parte
das variáveis analisadas somente uma apresentou uma resposta positiva para a maioria
dos moradores, 70% respondeu que é fácil acessar o transporte público no seu conjunto.
Mas as outras duas variáveis desse mesmo grupo demonstraram que majoritariamente
não existem nem parques para as crianças e nem postos de saúde e hospitais na proximidade. No outro grupo de variáveis o resultado foi semelhante, a maioria respondeu que
não existem vagas disponíveis em escolas próximas e que destinam muito tempo diário
no trajeto para outras escolas ou para o trabalho.
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Gastos mensais e percepções gerais
Este item desenvolveu uma análise envolvendo gastos, a partir da percepção dos
moradores acerca destes e sobre a UH de forma geral. São cinco variáveis, a saber: 072
“Quando mudamos pra cá passamos a gastar muito mais com transportes”; 073 “Nesta
nova casa gastamos menos de aluguel (ou prestação) do que gastávamos antes”; 074 “As
contas de água, luz e condomínio são muito altas”; 075 “Estamos muito satisfeitos com
a nova moradia”; 076 “Mudar para essa nova moradia fez nossa vida melhorar”.
Tabela 7 - Gastos com transporte, aluguel, outras contas, satisfação com a moradia, melhora na condição de vida (%)
Discordo

2

V072

17, 2

7,6

V073

6,1

5

V074

17,7

8,8

V075

0,9

V076

1,3

3

4

5

6

Concordo TOTAL

6,9

9,3

14,1

10,8

34,2

100

3,1

4,8

8,8

10,4

61,9

100

6,8

8,2

16,9

13,2

28,4

100

1,1

1,3

3,7

10,3

16,4

66,4

100

1,4

1,7

4,4

13,1

17,1

61

100

Fonte: Banco de dados da Pesquisa de Satisfação do MCMV, 2014.

A tabela 7 demonstra que 59,1% das famílias passaram a gastar muito mais com
transporte do que gastavam onde moravam anteriormente, enquanto 31,7% passaram
a gastar menos. Mas os gastos com aluguel (ou prestação) das casas diminuíram para
a maioria dos moradores, pois 81% dos entrevistados respondeu que passou a gastar
menos com essas contas após se mudar para a casa atual, 14,2% dos entrevistados respondeu que passou a gastar mais ou igual à antes. Contudo, de acordo com a percepção
da maioria, 58,5%, as contas com água, luz e condomínio são muito altas e 33,3% discordam, porque para suas rendas familiares essas contas não são tão caras.
Em relação à satisfação sobre a moradia e a melhora na qualidade de vida.
Quase a totalidade dos entrevistados 93,1% respondeu que estão satisfeitos com a nova
casa, somente 3,3% não estão satisfeitos. Resultado semelhante ao apresentado pelos
que responderam que suas vidas melhoraram ao mudar para a nova UH, 91,2%, e 4,4%
considera que a vida não melhorou. Esses resultados são importantes tendo em vista que
os moradores passaram a gastar mais para se transportar e para a maioria as contas fixas
significam boa parte do rendimento familiar, mas provavelmente porque passaram a
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gastar menos com aluguel (ou prestação) da UH avaliam (a maioria), nesse sentido, que
houve uma melhora em suas vidas e que estão satisfeitos com suas novas casas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do histórico alinhavado pelas políticas habitacionais, foi possível a análise do MCMV e, posterior, manipulação do banco de dados gerados pela Pesquisa de
Satisfação dos Beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida (2014), tendo como
parâmetro de avaliação a Qualidade de Vida urbana e o Déficit Habitacional dos beneficiários. Utilizou-se o método quantitativo, por intermédio das variáveis escolhidas que
pudessem auxiliar no cumprimento dos objetivos definidos.
A partir da seleção das variáveis que poderiam analisar as condições que compõe o déficit gerou-se uma série de tabelas e gráficos que demonstraram o seguinte
resultado: a primeira condição, não foi investigada, pois ela tratava de pessoas residindo em casas construídas com materiais precários e improvisadas. A segunda condição,
coabitação familiar, que ocorre quando existe mais de uma família convivente residindo
na mesma UH, os números revelaram que essa situação ocorre com uma porcentagem
muito pequena dos beneficiários, são 4,3% que vivem com mais uma família e 0,1%
vive com mais duas famílias. Então é possível inferir que após o recebimento da UH do
MCMV a maioria das famílias não vive em situação de coabitação.
Para responder a terceira condição que classifica como Déficit Habitacional as
famílias que utilizam 30% ou mais de suas rendas totais para o pagamento do aluguel,
constatou-se que essa condição também não incide sobre as famílias após o recebimento
da UH do MCMV, porque a grande maioria, 93,6%, gasta com aluguel até no máximo
30% da renda familiar. Como esse trabalho considerou o indicador de avaliação “c”
impreciso para avaliar a condição dos gastos familiares, por levar em consideração somente o valor do aluguel, foi proposto que os valores gastos com: condomínio, água e
luz fossem avaliados similarmente, porque são gastos mensais em que o não pagamento
acarreta sansões semelhantes à inadimplência do aluguel. Ao gerar as tabelas desses
gastos verificou-se que eles também não comprometem mais que 30% da renda, pois a
maior parcela, 92,6%, compromete no máximo essa porcentagem de 30% com os gastos
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descritos. E mesmo com a análise associativa entre os gastos mensais com aluguel somados ao de água, luz e condomínio ainda não ultrapassam 30% das receitas totais para
a maior parte das famílias.
A última condição analisada, sobre adensamento excessivo, segundo a FJP as
famílias que estão nessa situação são aquelas que possuem três ou mais membros utilizando o mesmo cômodo como dormitório permanente. Essa foi a única condição que
os valores encontrados são mais expressivos, constatou-se que 25,6% das famílias encontram-se nessa situação, entretanto a maior parcela, 74,3%, possui uma quantidade de
membros que é considerada ideal para a quantidade de cômodos já dispostos para ser
usados como dormitório, ou seja, de 1 a 4 membros.
Em relação a qualidade de vida urbana, foi necessário dividir as variáveis em
três categorias menores que foram denominadas como: i) qualidade da habitação; ii)
qualidade urbana e iii) vulnerabilidade social. Através das questões que versam sobre a
percepção em relação à estrutura física da UH, da vizinhança, da localidade e do acesso
a equipamentos públicos, as análises de todas essas variáveis foram realizadas. Sobre
a UH constatou-se que as casas são pequenas, mas os cômodos são bem distribuídos.
A iluminação é boa e não há muitos problemas com umidade (ou goteiras), mas que a
temperatura não é adequada, porque ou a casa é muito fria ou muito quente. Apesar disso
a maioria dos moradores estão satisfeitos com suas casas. No que tange a vizinhança
constatou-se uma grande porcentagem de percepção de violência no bairro e, pouco trabalho social realizado por pessoas com a intenção de fomentar a vida em comunidade.
Contudo a maioria dos entrevistados sente-se satisfeito com seus vizinhos e comunga de
uma boa relação com os mesmos.
Ao analisar as variáveis sobre a localidade constatou-se que faltam alguns equipamentos públicos como, parque infantis e centros médicos para grande parte dos moradores, entretanto o transporte público é acessado pela maioria com facilidade. Por falta
de escola ou por pouca quantidade de vagas oferecidas em cada instituição os moradores
têm dificuldade para matricular seus filhos em escolas próximas a suas casas, por isso
gastam muito tempo cotidianamente para ir estudar ou trabalhar. Todavia a grande maioria está satisfeita com a localidade de suas casas.
Sobre os gastos familiares mensais os dados demonstraram que a maioria dos
moradores passou a gastar mais com transporte, em contraposição passaram a gastar
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menos com aluguel (ou prestação) da casa. E em relação às outras contas fixas da casa
(água, luz e condomínio) responderam que são custos altos, mas que estão felizes e satisfeitos com a nova casa.
Conclui-se, a partir da percepção dos próprios moradores que suas vidas melhoraram após o recebimento da UH do Programa MCMV, pois eles não vivem mais em
casas construídas de forma precária. Em relação à casa o único ponto negativo apontado
pela maioria é a temperatura das UH e o tamanho. Não vivem em situação de coabitação
familiar e, as poucas famílias que vivem com outros grupos familiares, não possuem a
intenção de constituir novo domicílio. Sobre os gastos, apesar de as contas fixas da casa
ser consideradas altas, elas não ultrapassam 30% da renda familiar, além disso, os moradores passaram a gastar menos com aluguel (ou prestação) da casa, o que levou a um
aumento do poder aquisitivo para as famílias de classe baixa.
Apesar de terem facilidade de acessar o transporte público, passaram a gastar
mais para se transportar. Isso indica que os conjuntos estão afastados dos serviços que
os moradores necessitam no local de moradia, grande parte dos entrevistados respondeu não ter acesso a parques de lazer para as crianças, centros médicos e escolas. Por
isso gastam cotidianamente muito tempo para se transportar indo para escola ou para o
trabalho. Ainda assim, sobre a localidade a grande maioria dos entrevistados demonstra
estar satisfeita. Apesar de considerarem as UH pequenas, a maior parte das famílias não
vive em situação de adensamento excessivo, além disso, consideram os cômodos bem
distribuídos, então estão satisfeitos com as condições da nova casa, e sentem-se mais
felizes após terem sido beneficiados pelo MCMV.
Apesar das percepções positivas dos beneficiários verificou-se uma falta de
qualidade da habitação através dos dados que demonstram que as casas são pequenas
e que possuem temperaturas inadequadas e uma baixa qualidade urbana de acesso aos
equipamentos públicos, como escolas, equipamentos de lazer para as crianças, centros
de saúde para grande parte dos entrevistados, além disso, a maioria respondeu que demora muito tempo para ir trabalhar ou estudar, isso caracteriza uma situação de periferização, na medida em que os indivíduos não conseguem emprego próximo a suas moradias. Dentre os objetivos secundários analisados constatou-se, também, uma situação
de vulnerabilidade social quando os dados demonstraram que os moradores percebem
um alto nível de violência em seus bairros.
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Assim sendo, ao receber a casa do MCMV as famílias deixam de estar em condições semelhantes às que estavam antes, no que tange ao Déficit Habitacional, pois se
constatou que nenhuma das condições do indicador ocorre na maioria da amostra, somente a última condição, sobre adensamento excessivo ocorre em uma quantidade substancial de moradores. Contudo constitui-se bastante inferior à metade dos beneficiários.
Mas em relação à qualidade de vida urbana constatou-se falta de qualidade de habitação,
baixa qualidade urbana, situação de periferização e vulnerabilidade social.

REFERÊNCIAS
AMORE, Caio Santo. “Minha Casa Minha Vida” para iniciantes. In: RUFINO, Maria
Beatriz Cruz; SHIMBO, Lucia Zanin; AMORE, Caio Santo, Minha Casa...E a Cidade?, Rio de Janeiro: Letra Capital, 2015. p.11-28.
ARAGÃO, Thêmis Amorim; ADAUTO, Lucio Cardoso; JAENISCH, Samuel Thomas.
22 anos de política habitacional no Brasil: da euforia à crise. Rio de Janeiro: Letras
Capital: Observatório das Metrópoles, 2017.
BONDUKI, Nabil. Origens da habitação Social no Brasil: arquitetura moderna, lei
do inquilinato e difusão da casa própria. 4. Ed. São Paulo: Estação da Liberdade, 2014.
BUSSO, Gustavo. La vulnerabilidad social y las políticas sociales a inícios del siglo
XXI: una aproximación a sus potencialidades y limitaciones para los países latinoamericanos. Santiago do Chile: CEPAL/CELADE, 2001.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Minha casa minha vida. (Cartilha). Brasília, 2009
FIX, M. Financeirização e transformações recentes no circuito imobiliário no
Brasil. 2011. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Econômico). Programa de PósGraduação em Desenvolvimento Econômico, Universidade Estadual de Campinas.
Campinas, 2011.

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
190

Capítulo V - Análise quantitativa do programa Minha Casa Minha Vida no período de 2009 e 2013
Naiara Sandi De Almeida Alcantara

IPEA- Desigualdade de renda no Brasil: uma análise da queda recente. BARROS, Ricardo Paes; FOGUEL, Miguel Nathan, ULYSSEA, Gabriel. (Org.). Brasília: Ipea, 2006.
_____. Urbanismo na periferia do mundo globalizado. São Paulo perspectiva. Vol. 14.
n.4. São Paulo, 2000.
MAUTTNER, Yvonne. A periferia como fronteira de expansão do capital. In: DÉAK,
Csaba & SCHIFFER, Sueli Ramos (orgs). O processo de urbanização no Brasil. São
Paulo: EDUSP, 1999; p. 244 – 259.
PEQUENO, Renato; ROSA, Sara Vieira, SILVA, Henrique Alves da Silva. In: ARAGÃO, Thêmis Amorim; ADAUTO, Lucio Cardoso; JAENISCH, Samuel Thomas. 22
anos de política habitacional no Brasil: da euforia à crise. Rio de Janeiro: Letras
Capital: Observatório das Metrópoles, 2017.
Pesquisa de satisfação dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida –
Brasília, DF: MCIDADES, SNH; SER-PR; IPEA, 2014.
PINZANI, Alessandro; REGO, Walquiria Leão. Vozes do Bolsa Família: Autonomia,
dinheiro e cidadania. 2. ed. São Paulo: Unesp, 2014.
RIBEIRO, Luiz Cesar, Dos cortiços aos condomínios fechados: As formas de Produção
da Moradia na Cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.
SOUZA, Celina. Políticas públicas. Uma revisão da literatura. Sociologia, Porto Alegre,
ano 8, n. 16. Jul/ dez. 2006, p.20-45.

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
191

CAPÍTULO VI

O direito à cidade: uma análise da (re)produção
da habitação social na aglomeração urbana
Paiçandu-Maringá-Sarandi (PR)
Pollyana Larissa Machiavelli

RESUMO
O presente estudo trata sobre a (re)produção das habitações de interesse social na
aglomeração urbana Paiçandu – Maringá – Sarandi, e a forma como a temática a respeito
do direito à cidade tem sido abordada pelas gestões urbanas nos três municípios.,
sobretudo nos conjuntos habitacionais populares implantados sobre a malha nas
últimas três décadas. A escala do trabalho contempla os limites urbanos de cada
município e a mancha como um todo, sendo trabalhado desta forma com destaque para,
as cidades de maneira isoladas e suas interações bem como as relações com a mancha
urbana. O objetivo deste trabalho é verificar se o direito à cidade tem sido cumprido
nos conjuntos habitacionais populares implantados nas últimas três décadas, Para isso,
serão analisados diversos aspectos qualitativos e quantitativos, como a existência de
equipamentos urbanos municipais, no entorno imediato do conjunto habitacional no
momento em que o mesmo foi implantado. Foram analisados equipamentos de saúde
(Unidades Básicas e Hospitais Públicos), de educação (escolas estaduais) e lazer
(praças e parques públicos). A análise foi feita no final de cada década, iniciando o
processo no período pós Constituição Federal, ou seja, década de 1990, anos 2000 e
2010, sendo que esta pesquisa finaliza sua coleta de dados no ano de 2016.
Palavras-chave: Planejamento Urbano, Direito à Cidade, Aglomeração Urbana,
Geoprocessamento, Análise Espacial.
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O direito à cidade: uma análise da (re)produção
da habitação social na aglomeração urbana
Paiçandu-Maringá-Sarandi (PR)1
Por Pollyana Larissa Machiavelli2

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho3 tem como estímulo à produção imobiliária no que se refere às
habitacionais do país, em especial as habitações de interesse social. Como consequência estão as reconfigurações socioespaciais, bem como seus impactos territoriais
nas cidades, de forma crescente nos municípios em geral, com maior intensidade nas
aglomerações urbanas e nas metrópoles.
A habitação constitui uma das necessidades humanas básicas reconhecida na
Constituição Federal do Brasil de 1988, d e acordo com o artigo 6º, trata-se de um
dos elementos fundamentais para a produção e reprodução do espaço construído. No
entanto, ela não faz parte do meio de maneira isolada, pois está inserida em um contexto em que os elementos básicos como: saúde, educação, lazer, serviços, rede de
transporte, entre outros, que se relacionam de forma direta. Assim, o que se pretende
debater é não somente a unidade habitacional de maneira isolada, mas a relação desta
com um sistema complexo.
Desta maneira, observou-se que o morar exerce importância não somente em
sua quantidade, como na qualidade de vida no ambiente construído das cidades, sobretudo nas aglomerações urbanas. Neste sentido, o Estado brasileiro fez tem feito
1

2
3

Esse trabalho é parte de uma dissertação defendida pela Universidade Estadual de Maringá. Agradecemos a
CAPES pelo auxílio financeiro prestado durante o mestrado.
Mestra em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá
Este trabalho trata-se de um recorte da dissertação de mestrado (INSERIR PARA PERIFERIZAR: o direito à
cidade na aglomeração urbana Paiçandu – Maringá – Sarandi (PR)), realizada no Programa de Pós Graduação em
Ciências Sociais da Universidade Estadual de Maringá, defendida no ano de 2018 pela autora deste capítulo.
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diversas tentativas de provisão de moradias para populações da mais baixa renda até
medianas. No entanto, as políticas habitacionais desde sua gênese tem sido alvo de
críticas em diversos aspectos, como o atendimento insuficiente de moradia, a construção de conjuntos habitacionais nas bordas das aglomerações urbanas, a insuficiência
de equipamentos aos novos conjuntos implantados e os efeitos territoriais causados
por esse tipo (des)planejamento territorial.
Assim sendo, este trabalho tem como objetivo analisar os efeitos territoriais
produzidos pelas diferentes políticas habitacionais implantadas na aglomeração urbana compreendida pelos municípios de Paiçandu - Maringá – Sarandi, bem como a
verificação se o direito a cidade debatido por Henry Lefbvre tem sido cumprido aqui.
O direito à cidade, na obra lefebvriana vai além da demanda por ‘’coisas’’ e
‘’processos’’ que estão ou se dão na cidade, pois ressalta-se a luta pela cidade como
obra, ou seja, em sua totalidade. Entendido não somente como garantia de acesso à
questões mínimas de reprodução social, mas como direito efetivo à vida urbana e o
transformar democraticamente a cidade.
[…] o direito à cidade (não à cidade arcaica, mas à vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e
empregos do tempo que permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e
locais etc.). A proclamação e a realização da vida urbana como reino do uso
(da troca e do encontro separados do valor de troca) exigem o domínio do
econômico (do valor de troca, do mercado e da mercadoria) […](LEFEBVRE, 2001, p.139)

É exatamente esse referencial que constitui por objetivo nesta pesquisa, que
buscamos verificar se esse direito à cidade, concebido por Henry Lefebvre, aos menos
em termos dos equipamentos urbanos de uso público, tem sido cumprido nas últimas
três décadas (1990-2016), na aglomeração urbana Paiçandu – Maringá – Sarandi.

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A AGLOMERAÇÃO URBANA
Os municípios de Sarandi e Paiçandu, juntamente com o polo Maringá fazem
parte da Região Metropolitana de Maringá (RMM), localizada na porção norte do estado,
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institucionalizada conforme a Lei Complementar 83/1998. Composta por 26 municípios,
que foram anexados aos poucos, com a particularidade de possuírem a mesma origem,
fruto de um projeto privado de colonização em meados das décadas de 1930 a 1940.
A aglomeração4 em estudo, Paiçandu – Maringá – Sarandi, possui maior integração entre os três municípios quando comparado com os demais da região metropolitana como um todo, devido às relações socioeconômicas, à composição da
mancha urbana (resultante do processo de conurbação ocorrida com passar das décadas, em especial meados de 1990), ao movimento pendular diário dos habitantes dos
municípios menores e, principalmente, à dependência dos municípios de Sarandi e
Paiçandu em relação ao mercado de trabalho do polo, além dos impactos na produção
do espaço desses.
Davidovich e Lima (1975) , afirmam que,
(...) aglomerações que, a exemplo daquelas de categoria metropolitana, se
estruturam a partir de relações de dominância-dependência, onde igualmente pode se verificar o aparecimento de núcleos dormitórios e de áreas
de expansão industrial em municípios contíguos a um município central.
Contudo, não atingem a ordem de grandeza que caracteriza as do tipo metropolitano, apresentando não apenas menor tamanho populacional, mas
também um grau de diversificação funcional inferior (DAVIDOVICH e
LIMA, 1975, p. 51).

Localizada na região noroeste do Paraná segundo o IBGE 2010, Maringá foi
resultado do planejamento da Companhia de Terras Norte do Paraná (CMNP), idealizada para se tornar um polo regional. A cidade foi implantada no ano de 1947 ao longo
da estrada de ferro da Rede Ferroviária Federal (RFFSA), assim como outras cidades
projetadas pela mesma Companhia.
O sistema de colonização concebido pela CTNP, funcionaria como uma rede
urbana, a qual conectaria os assentamentos urbanos através do eixo estruturador da região, ou seja, a ferrovia responsável pelo escoamento da produção. Conformando-se assim uma estrutura de ‘’colar de pérolas’’ na região,
onde os principais núcleos urbanos se distanciariam em 100 quilômetros
4

O conceito “aglomeração urbana” foi definido pelo IBGE para designar a formação de áreas urbanas contínuas,
compostas por um conjunto de cidades em processo de conurbação, que superam seus limites políticoadministrativos por meio da expansão territorial (IPEA/IBGE/UNICAMP, 2002, p. 47).
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um dos outros [...] Maringá foi um destes núcleos planejados como centro
regional, juntamente com Londrina, Umuarama e Cianorte. Núcleos menores também foram instalados a cada 15 km, dentre eles Sarandi e Paiçandu.
Portanto, desde a formação da rede urbana, há um pressuposto de dependência entre os núcleos menores e o maior [...] Mesmo ocorrendo situações
ímpares em cada um dos assentamentos, de maneira bastante similar, se caracterizavam por possuir características idênticas quanto ao projeto urbano,
como por exemplo, o eixo estruturador principal ligado à estação presente
na ferrovia. (MACHIAVELLI, 2018, p.28).

Segundo Fresca (2004), este padrão da companhia foi conseguido por outras
empresas que fundavam cidades e comercializavam as terras. No norte do Paraná, a
implantação dos núcleos urbanos no final da década de 1950 permitiu a formação de
uma rede urbana.
Tratava-se de um empreendimento capitalista e o que se visava era a melhor
relação custo benefício; assim, a fundação das cidades voltava-se para o
mercado consumidor e para as exigências da população. Na estrutura interna
das cidades, havia diferenciações sociais evidentes nos preços e nos tamanhos dos lotes (FRESCA, 2004 apud CORDOVIL, 2010, p.60).

A CTNP5, filial da empresa colonizadora inglesa Paraná Plantations Company,
foi adquirida por brasileiros no final da Segunda Guerra Mundial e transformada na
Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná (LUZ, 1997). O termo ‘’melhoramentos’’ tem origem nos serviços desenvolvidos pela própria companhia no processo
de construção da cidade, como: abertura de ruas, demarcações de quadras e terraplenagem.
Carvalho (2014) afirma que, após o projeto, começaram a abrir algumas vias,
e depois foram fazendo a cidade e marcando as quadras. Contrataram uma equipe de
mateiros para derrubar as árvores de determinadas quadras. Os mateiros eram lenhadores que derrubavam as árvores com machado. Este serviço era feito por empreita
e a Companhia pagava. E essa é a origem da palavra melhoramentos. Fazer ruas,
demarcar quadras, abrir acessos, construir rodovias. Ou seja, a companhia fazia esse
trabalho de melhoramentos.
5

Companhia de Terras Norte do Paraná, mais tarde conhecida como Companhia de Melhoramentos Norte do
Paraná, foi a responsável pela colonização da área.
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Segundo Fleury Silva (2015),
Parte-se da premissa de que desde sua gênese, o território de estudo vem
sendo produzido pelo capital privado como grande negócio imobiliário, amparado continuamente pelo Estado, cujas estratégias de valorização imobiliária tem sido a diferenciação socioespacial do espaço urbano metropolitano
e o direcionamento de investimentos públicos destinados a diferenciar e valorização suas ações (FLEURY SILVA, 2015, p.107).

A empresa colonizadora tinha como objetivo inicial tornar a cidade de Maringá
um polo regional. Assim, ela exerceu o monopólio das áreas adquiridas durante muitos
anos, impulsionando a especulação sobre os preços do solo, sobretudo do polo e suas
áreas centrais. Desde a gênese, a urbanização da cidade foi embasada de acordo com as
necessidades de acumulação capitalista, conformando uma clara coalizão entre Estado e
agentes privados, sobretudo, os agentes do mercado imobiliário.
Quando falamos sobre segmentação e diferenciação do espaço, referimo-nos à
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). Dito de outra forma, trata-se de separar os moradores de acordo com
suas possibilidades econômicas de acesso ao solo urbano não somente na ocupação do
município polo6, mas sobretudo nas cidades conurbadas.
À medida que as cidades menores e Maringá foram ocupadas, fica clara a distinção populacional do padrão de ocupação, onde as pessoas com maior poder aquisitivo
moram no município polo e as com menor renda nos municípios vizinhos.
2.1 Histórico da ocupação da aglomeração
Na década de 1960, Maringá passou a atrair um elevado número de moradores, apresentou uma taxa de crescimento urbano de mais 114%, caracterizando como
6

A cidade de Maringá é frequentemente reconhecida como bem planejada desde sua origem até a atualidade,
‘’melhor planejamento urbano do país’’ segundo a revista Exame de 2015. Porém, Cordovil e Rodrigues (2012),
afirmam que o plano inicial já previa um processo de ocupação residencial do território urbano que consolidava
a característica de uma sociedade hierarquizada. Um zoneamento determinado pelo padrão econômico que
se desenvolveu e consolidou uma ocupação urbana caracterizada por recorrentes processos de segregação
socioespacial, implementada pelas ações conjuntas dos agentes imobiliários e do poder público.
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a maior taxa apresentada em toda sua história (tabela 01). Essa população migrante
era em sua grande maioria pessoas de baixa renda, que passaram a se instalar nas
bordas do município, devido, principalmente, ao elevado valor do solo na porção
central da cidade. Bairros como Jardim Alvorada, Vila Morangueira e Vila Esperança
II surgem nesse período.
Nos anos 1970, em virtude das geadas ocorridas em todo o estado e o êxodo
rural ocorrido em todo país, um contingente maior de pessoas passa a migrar para
a cidade de Maringá, seguindo a mesma lógica de ocupação urbana. Resultando na
segunda maior taxa de crescimento urbana da história 46,76% (tabela 01).
Tabela 1 - Evolução populacional – Maringá
Maringá
Ano

Pop. Total

1950

38.588

População Urbana

População Rural

Tx. de Cresc. Urbano¹

7.270

18,84%

31.318

81,16%

−

1960

82.705

47.592

57,54%

35.113

42,46%

114,33%

1970

121.374

100.100

82,47%

21.274

17,53%

46,76%

1980

168.239

160.689

95,51%

7.550

4,49%

38,61%

1990

240.292

234.079

97,41%

6.213

2,59%

42,83%

2000

288.653

283.978

98,38%

4.675

1,62%

20,13%

2010

357.117

350.653

98,19%

7.997

2,24%

23,72%

Fonte: IBGE, Censos Demográficos. Organizado pela autora.

Diante desse quadro, e sem condições de absorver todo o contingente populacional, as cidades menores próximas ao polo começam a receber a população de menor
poder aquisitivo que não tinham condições econômicas de morar em Maringá. Dessa
forma, Sarandi inicia uma serie de loteamentos populares sem a mínima infraestrutura
urbana, resultando em um traçado desconexo com a malha.
A forma como as três cidades foram ocupadas foi por meio do parcelamento do
solo urbano, ou seja, dos loteamentos que foram instalados ao longo de toda mancha,
que condicionou no crescimento espraiado7 das cidades, sendo este um dos fatores res7

Forma de crescimento urbano horizontal, no qual municípios e aglomerações urbanas crescem de maneira
dispersa, espalhada, não homogênea, resultando em vazios urbanos, em áreas não edificadas ou ocupadas. Tratase de um crescimento, em que os municípios investem mais na infraestrutura horizontal, uma vez que a cidade
encontra-se espalhada ao longo de uma mancha urbana, com diferentes taxas de densidade, sendo caracterizadas
por áreas extremamente densas (geralmente as áreas mais centrais e providas da melhor rede de infraestrutura
urbana) e áreas com baixas densidades nas bordas dos municípios, além dos vazios urbanos (densidade igual a
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ponsável pela existência de vazios urbanos ao longo de toda malha.
A forma dinâmica em que ocorreu o parcelamento do solo urbano teve grande
importância na produção do espaço urbano ao longo da região estudada. A aprovação de
loteamentos ao longo das décadas permitiu que a malha dos três municípios fosse aumentada por diversas vezes, antes de atingir a densidade ideal nas demais regiões, e restando
áreas vazias que não cumpriam sua função social, conhecidos como vazios urbanos.
Durante os anos 1960, cerca da metade da população morava no campo, na década seguinte esse número passou para 74,95%, marcando o processo do êxodo rural na
região. Diante desse cenário diversos loteamentos passam a ser aprovados na região a
fim de abrigar todo esse contingente populacional.
O crescimento demográfico e econômico nos anos 1970, foi o responsável pela
expansão da malha urbana maringaense e dos municípios ao seu redor, sobretudo
Sarandi e Paiçandu, formando uma mancha urbana conurbada, marcada pelo forte
vínculo econômico e social. Esse arranjo espacial acentuou a segregação espacial
entre eles, principalmente porque houve uma atuação efetiva do mercado imobiliário
e do poder público na especulação do solo urbano (RODRIGUES, 2004).
Fleury Silva, afirma que:
A partir dessa mesma década, sucessivas ampliações do perímetro urbano foram realizadas, deixando grandes vazios urbanos para especulação,
elevando a fragmentação urbana e valorizando de forma desigual o solo
urbano. Assim em 1974 através da lei 1063/74, o perímetro urbano de Maringá foi ampliado em duas vezes e cinco anos mais tarde, em 1979, sofreu
aumento de 50% em relação ao ano anterior. Estas sucessivas e expressivas
expansões do perímetro, em flagrante articulação do poder público com o
mercado, desestruturaram espacialmente a cidade e contribuiu para o processo de segregação, supervalorizando terrenos existentes nos vazios entre
a área consolidada e a expandida, criando uma nova oportunidade de acumulação de capital. (FLEURY SILVA , 2015, p.271).

A mancha urbana formada pelos três municípios determinou uma relação de
dependência mútua, em maior ou menor grau, lançando a necessidade de políticas
públicas e projetos urbanos com soluções integradas e tomadas em conjunto.
zero) pulverizados sobre a malha. É importante ressaltar também que, os vazios urbanospossuem uma função
importante nesse tipo de crescimento urbano, a especulação imobiliária.
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No caso específico de Sarandi, a partir da década de 1970 ao menos três loteamentos populares foram implantados nas franjas do perímetro urbano do município,
devido à facilidade de aprovação dos empreendimentos, caracterizados por possuírem pouca infraestrutura urbana, principalmente no que diz respeito à pavimentação
asfáltica e serviços públicos.
Tabela 2 - Evolução populacional – Sarandi
Sarandi
Ano

Pop. Total

População Urbana

População Rural

Tx. de Cresc. Urbano¹

1950

−

−

−

−

−

−

1960

3.459

0

0,00%

3.459

100,00%

−

1970

7.410

2.082

28,10%

5.328

71,90%

114,22%

1980

21.797

19.742

90,57%

2.055

9,43%

194,16%

1990

47.981

46.208

96,30%

1.773

3,70%

120,13%

2000

71.422

69.493

97,30%

1.929

2,70%

48,85%

2010

82.847

82.146

99,15%

701

0,85%

16,00%

Fonte: IBGE, Censos Demográficos. Organizado pela autora.

Tabela 3 - Evolução populacional – Paiçandu
Paiçandu
Ano

Pop. Total

População Urbana

População Rural

Tx. de Cresc. Urbano¹

1950

−

−

−

−

−

−

1960

11.669

2.430

20,82%

9.239

79,18%

−

1970

12.093

3.406

28,17%

8.687

71,83%

3,63%

1980

11.955

8.839

73,94%

3.116

26,06%

-1,14%

1990

22.197

20.997

94,59%

1.200

5,41%

85,67%

2000

30.764

29.622

96,29%

1.142

3,71%

38,60%

2010

35.936

35.445

98,63%

491

1,37%

16,81%

Fonte: IBGE, Censos Demográficos. Organizado pela autora.

Na década de 1980, segundo dados do IBGE (2010) - tabelas 02 e 03 - Sarandi
tinha 21.797 habitantes e Paiçandu 11.955, sendo a população urbana majoritária nas
duas cidades, com cerca de 90,57% e 73,94% respectivamente. Esse período também foi
o responsável pelo maior crescimento populacional de Sarandi chegando a quase 200%.
Observa-se claramente as consequências do êxodo rural iniciado nos anos de 1970 ocasionando o inchaço da malha urbana.
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Maringá passou por um dos seus períodos de maior crescimento nessa mesma
década chegando a quase 40% (tabela 01). Embora Paiçandu tenha apresentado um
crescimento negativo nesse período (tabela 03), ressalta-se a expansão da malha urbana da cidade, principalmente no sentido leste em direção a Maringá caracterizando
o início do processo de conurbação, como aponta Machado, Machiavelli e Garcia
(2019).
Já na década de 1990, Paiçandu apresentou sua maior taxa de crescimento
com cerca de 85%, sua população atingiu quase 95% em área urbana (tabela 03). Além
disso, a malha urbana se expande nos sentidos norte, sul e leste, com a aprovação de
cerca de 2000 lotes populares. Sarandi também apresentou uma grande taxa de crescimento urbano, sendo a segunda maior,
Na aglomeração como um todo observa-se o maior crescimento populacional
chegando a 53,70%de taxa de crescimento (tabela 04), foi também o período em que
mais conjuntos populares foram implantados na região contrariando a lógica brasileira.
Tabela 4 - Evolução populacional – Aglomeração Urbana
Aglomeração
Ano

Pop. Total

População Urbana

População Rural

1950

38.588

7.270

18,84%

31.318

81,16%

Tx. de Cresc. Urbano¹
−

1960

86.164

47.592

55,23%

38.572

44,77%

123,29%

1970

140.877

105.588

74,95%

35.289

25,05%

63,50%

1980

201.991

189.270

93,70%

12.721

6,30%

43,38%

1990

310.470

301.284

97,04%

9.186

2,96%

53,70%

2000

390.839

383.093

98,02%

7.746

1,98%

25,89%

2010

475.900

468.244

98,39%

9.189

1,93%

21,76%

Fonte: IBGE, Censos Demográficos. Organizado pela autora.

Em 2010, a aglomeração urbana atingiu 475.860 habitantes referente a 4,56%
da população paranaense e 0,25% da brasileira. Quando comparada com as décadas
de 1990 e 2000, apresentou um incremento demográfico menor, ou seja, a população
continua crescendo, porém em uma velocidade menor. A maior porcentagem da população da aglomeração encontra-se em Maringá (75%),, seguida de Sarandi (17,4%) e
Paiçandu (7,55%).
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Apesar das três cidades terem apresentado grande crescimento de suas malhas
até o período atual (2019), ainda são presentes diversas áreas sem ocupações. Desta
forma, as razões para que tais áreas ainda permaneçam desocupadas não se remetem
mais ao fato das cidades estarem no processo de ocupação. Na verdade, observa-se
que diversas áreas inseridas na mancha urbana não foram loteadas ou ocupadas, encontram-se por vezes resguardadas à espera de valorização, detidas nas mãos dos seus
proprietários sem qualquer tipo de utilização prática.
Pontua-se que a valorização desigual do espaço urbano, acaba ocasionando a
disputa pelos melhores lugares. Sendo que esta diferenciação é fruto das transformações ocorridas no espaço urbano, porém não de forma natural, pois existe uma relação
com os especuladores imobiliários, que adquirem glebas de terras e as deixam a espera
da maior valorização. E o poder público, por sua vez, acaba por permitir a ação dos
especuladores ao não implementar a legislação existente, como a prática dos instrumentos do Estatuto da Cidade por exemplo. Além disso, não é incomum a distribuição
de maneira desigual de infraestrutura, dos equipamentos urbanos e de usos coletivos,
condicionando para uma maior valorização de áreas especificas.
Neste sentido, a presença de vazios urbanos no tecido urbanizado das cidades
implica em diversas consequências prejudiciais ao seu crescimento e desenvolvimento. Ebner (1999, p. 20-21) enumera as possíveis consequências: o encarecimento da
infraestrutura e serviços urbanos, aumento das distancias a serem percorridas pela
população no dia a dia, o aumento do preço dos terrenos em algumas regiões da cidade devido ao pequeno número de lotes colocados à venda, a segregação espacial das
populações de baixa renda e os problemas ambientais.
Para os habitantes de áreas periféricas, local onde a oferta por terrenos vazios
apresenta valores menores, e por isso mais acessíveis à população de baixa renda, as
consequências para sua qualidade de vida tornam-se negativas, à medida em que os
deslocamentos diários se tornam maiores, aumentando o tempo de percurso e o encarecimento do transporte individual e coletivo. Localizadas distantes da área central da
cidade, com acesso a equipamentos e serviços reduzidos, essas áreas definem um padrão de ocupação da terra urbana baseado na periferização da pobreza e na segregação
sócio espacial da população com menor poder aquisitivo.
Quando se trata do território objeto de nossa análise, ou seja, a aglomeração
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urbana Paiçandu – Maringá – Sarandi, a discussão a respeito dos vazios urbanos é inerente à sua própria condição urbanística. O território se desenvolveu como uma ‘’colcha de retalhos’’, o perímetro urbano dos três municípios com o passar dos anos era
sempre expandido antes que sua malha fosse ocupada totalmente. Assim, as cidades se
expandiam e novos bairros surgiam nas bordas sem o devido planejamento, restando
vazios em suas malhas com parcelamento desconexo.

2.2 Movimento pendular e a relação de dependência econômica
Com o objetivo de analisar as diferenças socioeconômicas entre os três municípios, destacamos as condições de moradia que evidenciam as diferenças das cidades.
Maringá é a cidade que apresenta menor porcentagem de domicílios próprios, quando
comparado com Paiçandu e Sarandi. Silva & Silva (2015), apontam que boa parte dos
imóveis das cidades vizinhas a Maringá está em aquisição ou já quitados, mas adquiridos na maioria por meio de financiamento habitacional.
Tabela 5 - Número de domicílios por condições de moradia na Região Metropolitana de Maringá – IBGE 2010
Maringá

%

Sarandi

%

№ de domicílios – 2010 129.464 100% 27.854 100%

Paiçandu

%

Aglomeração

%

12.032

100%

169.350

100%

Domicílios próprios

69.475

53,66 17.111

61,43

7.176

59,64

93.762

55,37

Domicílios alugados

37.720

29,14

6.614

23,75

3.055

25,39

47.389

27,98

Domicílios cedidos

9.339

7,21

2.173

7,8

955

7,94

12.467

7,36

Fonte: IBGE, Censos Demográficos. Organizado pela autora.

Outra questão que merece destaque é a quantidade de domicílios alugados no
município polo (29%), o maior índice da mancha urbana. Segundo Rodrigues e Souza
(2016), a perversa manutenção de trabalhadores, não proprietários, na cidade polo é
uma necessidade do mercado rentista de imóveis, pois,
É através do planejamento que se mantém a força de trabalho de baixa qualificação, os despossuídos, num padrão rentista de acesso à moradia; afinal
um programa de moradia de interesse social implantado, além de inserir o
trabalhador onde atua, provocaria impacto significativo no padrão rentista
segregador, já que um terço dos proprietários não teria para quem alugar. A
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fragmentação das classes despossuídas na RMM ocorre num padrão diferenciado das demais áreas metropolitanas onde a informalidade e a ilegalidade
são caminhos alternativos para a obtenção da moradia, pois a expressão da
fragmentação dessas classes ocorre por meio da condição de não-proprietárias, ou seja: mantém a força de trabalho dos despossuídos no espaço urbano, enquanto a condição para o pertencimento à cidade é ser proprietário
(RODRIGUES E SOUZA, 2016, p.117).

Outro aspecto relevante diz respeito ao movimento pendular entre os municípios, ou seja, o número de pessoas que se deslocam diariamente para fins de trabalho e
estudo. Para o município polo são 60. 333 pessoas ou 42.085 somente para trabalhar:
3.420 pessoas partem de Mandaguaçu; 2.700 de Marialva, 9.435 de Paiçandu e 20.430
pessoas de Sarandi (IBGE, 2010). Movimento que repercute de maneira negativa nos
municípios menores, já que ele permite que a renda fique concentrada nas cidades
que recebem população para trabalhar ou estudar, impossibilitando o investimento na
própria cidade onde de fato essas pessoas moram.
Tabela 6 - Município em que trabalha, que faz movimento pendular – Maringá, Paiçandu e Sarandi – 2010
Cidades

Em que município trabalha
Maringá

%

Paiçandu

%

Sarandi

%

Total

Maringá

0

0,00%

587

24,95%

1.766

75,05%

2.353

Paiçandu

9.209

99,42%

0

0,00%

54

0,58%

9.263

Sarandi

19.797

99,67%

66

0,33%

0

0,00%

19.863

Total

29.006

92,14%

653

2,07%

1.820

5,78%

31.479

Fonte: IBGE, Censos Demográficos. Organizado pela autora.

O maior fluxo de movimento pendular ocorre na aglomeração urbana composta por Maringá, Paiçandu e Sarandi, que promovem 29.006 deslocamentos para
Maringá diariamente para fins de trabalho. Sarandi destina diariamente 19.797 trabalhadores para o município polo e Paiçandu 9.209, correspondendo a quase 100% dos
trabalhadores que fazem o movimento pendular para trabalhar se destinam a Maringá.
No entanto, apenas 2.353 trabalhadores saem de Maringá com destino a Paiçandu e
Sarandi para trabalhar, o que corresponde a menos de 8% do movimento pendular,
conforme tabela 6.
Observamos um forte protagonismo do município de Maringá em relação aos
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demais. Apesar de se tratar de uma aglomeração de médio porte, o modelo urbano de
centro periferia manifesta-se, sendo agravado pelas condições de moradia e trabalho,
que obrigam a população de baixa renda a habitar áreas periféricas, longe de seus
empregos e por vezes em outras cidades, agravando a situação ao se submeterem aos
movimentos pendulares diariamente.
Harvey (1980), afirma que, “em geral, o rico e o relativamente bem remediado
podem conseguir grandes benefícios, enquanto o pobre, e consequentemente imóvel,
tem somente oportunidades restritas” (HARVEY 1980, p.55). O que pode ser observado no espaço urbano da aglomeração em estudo, desenvolvida no modelo urbano
centro-periferia, em que a população com menor poder aquisitivo habita a áreas periféricas justamente pela falta de opções em que sua condição social a submete.
Ao tratar a localização como fator fundamental para o entendimento da desigualdade socioespacial nas cidades, e de forma mais abrangente nas aglomerações
urbanas, é possível perceber que as áreas compostas majoritariamente por pessoas de
menor poder aquisitivo, não terão os mesmos benefícios, e a mesma valorização, que
outras áreas.
É perceptível uma distribuição assimétrica de investimentos e como consequência disso a desigualdade no território urbano. Nessa discussão, trataremos a localização como ponto central da pesquisa, pois a diferenciação social está ligada à forma
pela qual os bens e os serviços estão distribuídos no tecido urbano, assim como a
capacidade das pessoas em se deslocarem no espaço.
Parte-se do pressuposto que a localização das pessoas e dos bens e serviços
coletivos no espaço é fator primordial para compreender a estruturação de uma cidade e de suas formas de desigualdade. A imobilidade das estruturas fixas, ou seja, das
infraestruturas, reflete os processos sociais, pois estes “conectam pessoas, atividades,
permitem mobilidade e acessibilidade a diversas oportunidades e equipamentos na
cidade” (HARVEY, 1980, p.39).
As classes de renda com maior poder aquisitivo são aquelas que terão também
maior poder político, possuindo influência no poder de decisão dos órgãos públicos
e, como consequência, sendo priorizadas quanto à localização de sua moradia, bem
como, às benfeitorias e os investimentos realizados na área que habitam e no seu entorno imediato. Ou seja, [...] ‘’é uma estrutura espacial núcleo - periferia em que os
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grupos de poder aquisitivo e poder político maiores se concentram no núcleo, enquanto os menos poderosos em termos econômicos e políticos ficam na periferia” (VETTER e MASSENA, 1982, p.62).
Dessa forma, “a locação de uma utilidade pública em determinado local garante a desigualdade de acesso, uma vez que certa parte da população não desfrutará
de qualidade e quantidade homogênea de serviços” (HARVEY, 1980,p.47). Desta forma, ao implantar um equipamento de uso público em uma determinada localização,
sendo no centro ou na periferia, não garantira que população de qualquer parte da
cidade tenha acesso a este da mesma forma.
O investimento em si gera um raio de influência que impacta nos espaços para
além dos imediatos, podendo, com isso, alcançar indiretamente, de alguma forma,
locais marginalizados. Desta forma, as áreas habitadas por populações mais carentes
sofreriam os impactos (positivos ou negativos) dos investimentos em seu entorno.
Mas, entende-se que o processo político “tem influência profunda sobre a localização dos custos e benefícios externos” e que as ações governamentais seriam um
mecanismo de “alocar vantagens de externalizações para redistribuir a renda real”
(HARVEY,1980, p.48). A localização exprime as desigualdades por meio da falta ou
presença de bens públicos ou privados e o modelo brasileiro de segregação social
perpetua o círculo vicioso de investimentos em áreas já beneficiadas. Os que não
possuem capital são mantidos à distância, seja física ou simbolicamente, dos bens
socialmente mais raros e ‘condenados’ a estar ao lado das pessoas ou dos bens mais
indesejáveis ou menos raros” (HARVEY, 1980).
A produção do espaço urbano no município polo de Maringá, assim como de
Paiçandu e Sarandi, será examinada a partir do conceito de direito à cidade, levando
em consideração a produção habitacional bem como a rede de equipamentos urbanos
implantada nas décadas de 1990, 2000 e 2010. O objetivo é de verificar se a população
da aglomeração urbana possui o direito à cidade assegurado, independentemente do
seu local de moradia, bem como uma reflexão sobre a realidade cotidiana nesta espacialidade em relação aos conceitos apresentados nesta seção.
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3. OS EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITÁRIOS E A DISTRIBUIÇÃO
DESIGUAL NO TECIDO URBANO
A organização espacial de uma cidade, assim como a previsão de seu crescimento são fatores determinantes para a qualidade de vida urbana, garantindo não somente
infraestrutura adequada, mas disposição de equipamentos e serviços públicos, a fim de
que seja possível atender toda a população de forma igualitária.
Os equipamentos urbanos são elementos públicos ou privados que se destinam
a prestação de serviços à população. Como exemplo pode-se citar as bibliotecas, escolas, teatros, museu, sede dos poderes executivo, legislativo, judiciário, postos de saúde,
ginásio de esportes, entre outros.
A implantação dos equipamentos deve seguir critérios que possibilitem acessibilidade aos moradores. Um dos meios de organização das áreas onde os equipamentos
devem ser implantados denomina-se raio de abrangência (ou de influência).
O raio de abrangência define a área a qual um equipamento urbano irá atender a
população, assim é possível verificar a quantidade máxima de pessoas que serão beneficiadas pelo equipamento, e desta forma calcular a área útil deste de acordo com a sua
demanda. Os raios de abrangência para alguns equipamentos urbanos estão definidos
na sequência (tabela 07) a partir de alguns autores selecionados (CASTELLO, 2008;
MORETTI, 1997; PITTS, 2013).
Tabela 7 - Dimensão máxima de área de abrangência dos equipamentos urbanos conforme os autores
Castello (2008), Moretti (1997) e Pitts (2013)
Equipamento Público

CASTELLO (2013) MORETTI (1997)

PITTS (2013)

Equipamentos de saúde
Hospitais gerais e especializados
Postos de saúde, ambulatórios e clínicas

1.600

2.000

•

800

•

1.000

Equipamentos de educação
Ensino superior

1600

•

•

Centro de ensino médio

800

800

3000

Centro de ensino fundamental

400

800

1050

Creches, pré escolas e maternal

400

500

300

800

800

600

Equipamentos de lazer
Praças

• Distância não informada pelo autor | Nota: As distâncias estão em metros
Fonte: Castello (2008), Moretti (1997) e Pitts (2013).
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Até o presente momento8, não existe uma lei que ampare o raio de abrangência
mínimo e máximo dos equipamentos no território urbano, mas diversos autores discutem sobre esse tema. Nesse sentido, optou-se por trabalhar com Castello (2008), devido
ao fato do autor designar raios de influência para os três tipos de equipamentos estudados que estão relacionados com a saúde, educação e lazer.
A Constituição Federal (1988), em seu artigo 205 aponta que a educação, é um direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho. Além disso, em seu artigo 206, ela conduz que o
ensino deverá ser ministrado em igualdade de condições de acesso e permanência na escola.
Ainda que por si só a educação não assegura a produção e distribuição de riquezas, a justiça social e o fim das discriminações sociais, ela é parte indispensável do
processo para tornar as sociedades mais prósperas, justas e igualitárias.
Tabela 8 - Tabela dos equipamentos de educação dos municípios de
Maringá – Paiçandu – Sarandi e da Aglomeração
Equipamentos de educação - Escolas estaduais

Até 1999 Até 2009 Até 2016

Maringá

32

32

33

Paiçandu

6

6

6

Sarandi

6

8

9

44

46

48

Aglomeração

Fonte: Secretaria de Educação do Estado do Paraná, 2018.

A respeito da distribuição de equipamentos de educação na área de estudo,
é possível afirmar que Maringá possuía 32 escolas estaduais implantadas em sua
malha até o ano de 1999 enquanto que Paiçandu e Sarandi possuíam apenas 6 unidades. Na década de 2000, observou-se um aumento do número de escolas somente
em Sarandi, acrescentando duas unidades em sua malha. Já no período de 2009 a
2016, Maringá e Sarandi, tiveram uma escola implantada em seus perímetros urbanos (tabela 08).
Até o ano de 2016, ano de finalização desta pesquisa, foram contabilizadas
48 escolas estaduais espalhadas pela aglomeração, um número relativamente alto.
8

Ano em que a pesquisa foi finalizada (2018).
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No entanto, observou-se diversas porções do território sem cobertura de equipamentos de educação, principalmente no município polo. Ao mesmo tempo que, observou-se
também a intersecção de diversas áreas de abrangência de algumas escolas, ou seja, a
concentração dos equipamentos educacionais em algumas áreas e a carência em outras.
No que tange aos equipamentos de saúde, no artigo 196 da Constituição Federal afirma que: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação (BRASIL, 1988).
Nesta pesquisa abordaremos o tema do acesso à saúde como uma questão de planejamento urbano, ou seja, nossos pressupostos admitem que a população terá ou não acesso
a saúde à medida em que possuir equipamento de saúde próximo ao seu local de residência.
O número de hospitais, de Unidade Básica de Saúde (UBS) e a quantidade total
de estabelecimentos de saúde nos municípios de Maringá, Paiçandu e Sarandi, implantados até o ano 2000, 2010 e 2016 foram levantados e sistematizados. Observa-se um
destaque no âmbito regional do município de Maringá de acordo com a quantificação
dos equipamentos quando comparado com as demais cidades, com 10 vezes mais hospitais que os dois municípios vizinhos, tabela 09.
Tabela 9 - Tabela dos equipamentos de saúde da região
Equipamentos de saúde
Hospital Geral
Maringá Unidade Básica de Saúde
Estabelecimentos de Saúde - Total
Hospital Geral
Paiçandu Unidade Básica de Saúde
Estabelecimentos de Saúde - Total
Hospital Geral
Sarandi Unidade Básica de Saúde
Estabelecimentos de Saúde - Total

2000

9
23
565
1
4
10
1
6
44

2010

9
27
1.032
1
6
18
1
8
55

2016
10
37
1.420
1
6
24
1
10
66

Fonte: Ipardes, 2018. Adaptado pela autora.

No final de 2016, foram contabilizados 65 equipamentos de saúde públicos,
sendo que mais de 70% deles encontram-se em Maringá, ainda assim, observa-se grandes áreas sem cobrimento de UBS, Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) ou hospitais
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público, nesse caso embora o déficit maior seja da cidade polo, nas cidades vizinhas
também existe essa carência, com diversos bairros e conjuntos que não possuem acesso
a serviços de saúde a população nas proximidades.
A respeito dos equipamentos de lazer na área, levamos em consideração somente as praças públicas, mesmo reconhecendo a existência de outros equipamentos e
serviços com essa mesma finalidade. Sendo que as praças em estudo, foram as previstas
pelos Planos Diretores das cidades, no entanto, trabalhou-se meramente com a existência destas, não levando em consideração a qualidade do espaço livre destinado ao lazer.
Praças são espaços livres de edificações que propiciem a convivência e/ou recreação a seus usuários. É considerada pelo Código Civil Brasileiro (art. 99) como um
bem público (BRASIL, 2002).
Apesar do conhecimento acadêmico acerca da importância das áreas verdes urbanas, há uma tendência de “economizar espaços para o lazer”, principalmente nas zonas mais pobres e, como consequência, pode-se causar a deterioração da qualidade de
vida dos habitantes (MORERO et. al., 2007, p.19).
De acordo com estes levantamentos foi possível observar que, de forma comparativa, Maringá apresenta maior número praças sobre a sua malha que os municípios
vizinhos. E embora as três cidades tenham sido fundadas pela mesma companhia, a qual
usou como um de seus preceitos os sistemas de espaços livres, Sarandi apresentou o maior
déficit, caracterizando a falta de preocupação do poder público em manter a mesma linguagem urbana e arquitetônica da cidade, e desta forma proporcionar a mesma qualidade
de vida aos novos loteamentos que surgiram com a expansão da malha urbana inicial.

4. OS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E A DISTRIBUIÇÃO
NO ESPAÇO URBANO
Diferentemente da baixa produção habitacional vivida no país durante a década
de 1990, os municípios de Paiçandu, Sarandi e Maringá implantaram muitas moradias
populares, por meio de políticas do Estado, em conjunto com a Companhia de Habitação
do Paraná (COHAPAR) e as prefeituras municipais. De acordo com o Censo de 2000,
foi computada uma taxa de crescimento de 2,06% para Maringá, 4,52% para Sarandi
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e 3,69% para Paiçandu, superiores a taxa de 1,4% do Estado (IBGE, 2000). De acordo
com a tabela 10, observa-se que a maior parte das habitações de interesse social produzidas nos municípios de Paiçandu e Sarandi se deu nesta década, representando cerca de
85% e 75% do total produzido em 26 anos (de 1990 a 2016).
Tabela 10 - Tabela de unidades habitacionais e população total do final da década de 1990
População Total

U.H total

U.H década

%

Maringá

288.653

21.286

5.715

26,85%

Paiçandu

30.764

483

411

85,09%

Sarandi

71.422

1.812

1.356

74,83%

Aglomeração

390.839

23.581

7.482

31,73%

Fonte: Dados IBGE, Seplan, PLHIS de Paiçandu e PLHIS Sarandi, trabalhados pela autora.

Observa-se que a maior parte das moradias populares dessa década se localizaram nas franjas dos municípios, no caso de Maringá a maior parte está concentrada nas
suas extremidades próximas aos municípios vizinhos. A mesma lógica foi mantida para
Sarandi e Paiçandu, obrigando os moradores a percorrer grandes distancias até a zona
central de Maringá, chegando a 12,6 km (tabela 11).
Tabela 11 - Tabela dos conjuntos habitacionais implantados na década de 1990
mais distantes da área central de Maringá
Conjuntos 1990

Distância (Km)

Maringá Conjunto Residencial Requião

9

Paiçandu Moradias Cafezal

12,6

Sarandi

10,5

Conjunto Residencial Triângulo

Fonte: Dados IBGE, Seplan, PLHIS de Paiçandu e PLHIS Sarandi, trabalhados pela autora.

No que diz respeito aos empreendimentos na aglomeração urbana, a década de
2000 foi caracterizada por uma produção 87% menor que a década de 1990 (tabela 12).
No entanto, a implantação obedeceu a mesma lógica periférica da década anterior, com
deslocamentos de até 13,30 km até a zona central de Maringá (tabela 13).
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Tabela 12 - Tabela de unidades habitacionais e população total do final da década de 2000
População Total U.H total
Maringá

357.077

21.286

U.H década

%

730

3,43%

Paiçandu

35.936

483

21

4,35%

Sarandi

82.847

1.812

241

13,30%

Aglomeração

475.860

23.581

992

4,21%

Fonte: Dados IBGE, Seplan, PLHIS de Paiçandu e PLHIS Sarandi, trabalhados pela autora.

Tabela 13 - Tabela dos conjuntos habitacionais implantados na década de 2000 mais distantes
da área central de Maringá
Maringá
Sarandi
Paiçandu

Conjuntos
Conjunto Residencial Rodolpho Bernardi
Conjunto Residencial Acalanto I
Residencial Paiçandu 1 - Casa da Família

Distância (Km)
6,3
10,3
13,3

Fonte: Prefeituras Municipais de Maringá, Sarandi e Paiçandu. Adaptado pela autora.

De 2010 a 2016, houve uma produção de cerca de quatro vezes mais unidades
habitacionais na aglomeração que em toda década anterior. Parte dessa produção deve-se ao PMCMV que propiciou o acesso a recursos federais para construção de casas
populares. No entanto, Paiçandu não apresentou nenhum resultado nesse período, fator
decorrente da falta de políticas municipais de acesso a casa própria, e a ausência de modalidades do PMCMV, para população de baixa renda, que atendesse municípios com
menos de 50 mil habitantes (tabela 14).
Tabela 14 - Tabela de unidades habitacionais e população total do final da década de 2010
População Total (estimada 2017) U.H total U.H década

%

Maringá

406.693

21.286

3.170

14,89%

Paiçandu

40.156

483

0

0,00%

Sarandi

94.181

1.812

906

50,00%

Aglomeração

541.030

23.581

4.076

17,29%

Fonte: Dados IBGE, Seplan, PLHIS de Paiçandu e PLHIS Sarandi, trabalhados pela autora.
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Tabela 15 - Tabela dos conjuntos habitacionais implantados na década de 2010 mais distantes
da área central de Maringá.
Cidade

Conjuntos

Maringá

FMH Jardim Paulista 4

Sarandi

Conjunto Residencial José Richa

Distância (Km)
9,4
13,2

Fonte: Prefeituras Municipais de Maringá, Sarandi e Paiçandu. Adaptado pela autora.

A respeito da distribuição urbana, observa-se a mesma lógica das décadas anteriores, com distancias equivalente a mais de 10 km (tabela 15).

5. RESULTADOS
O direito à cidade na obra de Lefebvre transcende o acesso a habitação, serviços básicos e o transporte, chegando a liberdade e a plasticidade do espaço bem como
a necessidade de ocupa-lo, de se apropriar do espaço público como extensão de sua
casa. Desta forma, ao negar a existência de desses bens públicos na área do entorno
dos empreendimentos habitacionais, é negar também o direito de participação à vida
urbana nas cidades.
As políticas públicas de habitação fundamentalmente deveriam garantir o
acesso à terra urbanizada este é um dos objetivos do Estatuto da Cidade; “que todos
tenham acesso às oportunidades que a vida urbana oferece”, exemplo de uma forma
democrática de produzir o espaço urbano.
No entanto, no decorrer deste trabalho, foi possível verificar que o ter acesso à
terra urbana não necessariamente quer dizer que a mesma é urbanizada, uma vez que,
nem sempre os moradores terão acesso aos mesmos serviços urbanos independentemente do seu local de sua moradia. Infelizmente, a exceção torna-se mais frequente
que a regra, ou seja, não ter acesso aos serviços ou parte deles é mais comum que a
garantia dos mesmos serviços.

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
214

Capítulo VI - O direito à cidade: uma análise da (re)produção da habitação social na aglomeração urbana (...)
Pollyana Larissa Machiavelli

Tabela 16 - Tabela resumo dos conjuntos habitacionais e a quantidade de equipamentos de
saúde, educação e lazer no seu entorno imediato
Quantidade de equipamentos de uso público no entorno do conjunto
Número de equipamentos
públicos

0

%

1

%

2

%

3

%

Total

Conjuntos década de 1990

20

29,85%

9

13,43%

25

37,31%

13

19,40%

67

Conjuntos década de 2000

5

22,73%

2

9,09%

12

54,55%

3

13,64%

22

Conjuntos década de 2010

17

26,98%

17

26,98%

10

15,87%

19

30,16%

63

Total

42

27,63%

28

18,42%

47

30,92%

35

23,03%

152

Fonte: Prefeituras Municipais, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, 2017. Organizado pela autora.

De acordo com a tabela 16, observa-se que, do total de conjuntos implantados na
década de 1990 (67 empreendimentos), em apenas 13 deles, ou seja, 19,40% do total de
conjuntos da década, possuíam acesso aos equipamentos públicos de educação, lazer e
saúde em suas áreas de abrangência.
Durante a década de 2000, foi possível observar que se tratou da década em que
ocorreu o menor número de conjuntos habitacionais implantados sobre a mancha (22 empreendimentos), e em 3 deles, ou seja, 13,64%, havia os três equipamentos urbanos em
estudo.
Já a década de 2010, contou com 63 conjuntos habitacionais, dos quais 19 (cerca
de 30,16% do total da década), contava com os três equipamentos urbanos em seu entorno
imediato.
Em linhas gerais, observa-se que, a malha urbana conta com 152 conjuntos habitacionais voltados para a classe baixa, um número relativamente alto. Porém, somente 35
desses conjuntos, cerca de 23,03%, conta com a rede de equipamentos urbanos necessários para garantir o direito a cidade.
Assim, percebe-se que o poder local por meio das políticas públicas de habitação,
tem gerado a periferização de contingentes populacionais de baixa renda, e ao mesmo
tempo, observa-se a precarização ou a falta de oferta de serviços públicos indispensáveis a
vida, obrigando a população a percorrer largas distancias a procura desses serviços.
A carência desses equipamentos e da rede de comércio e serviços pode potencializar as desigualdades sociais, e a diminuição das oportunidades dos habitantes, resultando
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em problemas sociais graves, como desemprego e violência. Além disso, a precarização
do acesso a serviços públicos destes grupos resulta na segregação do acesso à cidade, dificultando e impedindo que os habitantes alcancem sua autonomia econômica, financeira
ou o acesso a outros equipamentos públicos importantes.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao discorrer sobre a ocupação do território urbano da aglomeração em sua gênese e a localização dos conjuntos habitacionais populares, espera-se ter contribuído
para ajudar no debate sobre o direito à cidade trazendo novos elementos e diferentes
formas de abordagem do tema.
A precarização do acesso a serviços públicos aos grupos de menores rendas
resulta na segregação do acesso a cidade, dificultando e impedindo que os habitantes
alcancem sua autonomia econômica, financeira ou o acesso a outros equipamentos.
Pode-se afirmar que para uma pequena parcela de pessoas de baixa renda que
necessitam de habitação em Maringá, o acesso à moradia, de alguma forma chegou, no
entanto, comprovar que, de fato elas usufruem do mesmo direito à cidade que os habitantes com maior poder aquisitivo é um equívoco, uma vez que, seus direitos são violados em diversos aspectos, como a falta de acesso aos equipamentos públicos básicos.
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Direito à cidade e conselhos de política urbana:
uma abordagem inicial sobre municípios da
região metropolitana de Maringá
Ingrid Spagnol Pereira

RESUMO
O presente capítulo tem como escopo apresentar o atual funcionamento do equivalente
ao Conselho da Cidade nos 26 municípios da Região Metropolitana de Maringá,
considerando que, em cada municipalidade a denominação é diferenciada. Com o
objetivo de identificar e compreender os desafios para a criação ou dificuldades no seu
desenvolvimento e, assim refletir se o Direito à Cidade está assegurado, visto que o
Desenvolvimento Urbano e Democrático do Município dependem da simbiose entre o
Plano Diretor e o funcionamento destes conselhos de política urbana e urbanística. Ao
fim se busca demonstrar interesses envolvidos neste processo que podem facilitar ou
impedir a implementação do Plano Diretor Municipal e o cumprimento dos princípios
da política nacional urbana em torno da função social da cidade e da propriedade,
do da sustentabilidade e da gestão democrática. Em termos metodológicos, foi
realizada a revisão bibliográfica e, depois, a pesquisa junto aos sítios eletrônicos dos
municípios, bem como a análise dos Planos Diretores, atas e pautas dos Conselhos de
política urbana nestes territórios municipais. Os resultados apontaram que em muitos
municípios da Região Metropolitana de Maringá, os conselhos não demonstram no
sítio eletrônico, seu funcionamento; não disponibilizam as atas e pautas das reuniões
e que tem-se o descumprimento da legislação e aos princípios da função social da
cidade, da propriedade e, principalmente da gestão democrática, pois a democracia
não se constrói sem a garantia da disponibilidade das informações e dados.
Palavras-chave: Direito à Cidade; Conselhos da Cidade; Desenvolvimento Urbano;
Plano Diretor Municipal; Região Metropolitana de Maringá.
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uma abordagem inicial sobre municípios da
região metropolitana de Maringá
Por Ingrid Spagnol Pereira1

1. INTRODUÇÃO
O presente capítulo visa apresentar um panorama básico dos Conselhos de
política urbana, tangenciando a identificação dos desafios e as dificuldades para o
funcionamento e implementação efetiva do equivalente aos Conselhos da Cidade nos
municípios da Região Metropolitana de Maringá e se o desenvolvimento urbano dos
municípios assegura o Direito à Cidade.
Na concepção teórico-metodológica, em especial, a partir das análises de Lefebvre e Simmel, atua-se com as noções sociológicas de desenvolvimento da cidade e de
Direito à Cidade, para refletir sobre os Conselhos no desenvolvimento dos municípios.
O foco da análise encontra-se em apontar se ocorre obediência às diretrizes
estabelecidas pela legislação, visto que a maioria dos Municípios da Região Metropolitana de Maringá, são de pequeno porte e, com isso, os instrumentos possam estar
fora de contexto e não serem aplicáveis. Maringá, dado seu porte, será utilizada como
exemplo em muitas das análises. Também se enfatiza a importância do funcionamento
do Conselho da Cidade e, na sequência, analise-se o processo de escolha dos conselheiros, visto que alguns municípios não apresentam a forma de escolher os mesmos.
Deste modo, o Conselho compõe o Sistema de Desenvolvimento Urbano que todos os
municípios devem adotar no cumprimento aos marcos federais da legislação, do Plano
Diretor municipal e da possibilidade de ampliação da participação democrática, a fim
1
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de se alcançar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantia do
bem-estar de seus habitantes.

2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOCIOLÓGICAS E JURÍDICAS SOBRE
O DIREITO À CIDADE
Este capítulo tem como propósito, a apresentação da teoria sociológica e jurídica do direito à cidade. Partindo-se pelo debate teórico, a partir das contribuições de
autores importantes nesse campo, a saber: Lefebvre; Louis Wirth; Robert Ezra Park;
Georg Simmel; Coulen; Guimarães; Fachin e Saule Jr.
A introdução pelo tema direito à cidade revela a sua importância e, ao mesmo
tempo, a dificuldade de explicitar uma tal conceituação. A Sociologia, Arquitetura, Urbanismo e Direito foram algumas das diversas áreas do conhecimento que lançaram formas de abordagem do direito à cidade, em especial, numa interpretação interdisciplinar.
A abordagem escolhida, sem pretensões de exaurir o tema, executa-se com
uma análise predominantemente sociológica, tangenciando o Direito, especialmente
quanto à abordagem constitucional, à luz dos princípios constitucionais.
A partir dessa análise, a expressão “direito à cidade” foi mencionada pelo teórico marxista francês Henry Lefebvre em 1969. Segundo ele:
O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direitos à
liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O direito à obra
(à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão implicados no direito à cidade (LEFEBVRE, 2001, p.135).
O direito à cidade deverá ser pensado de forma ampla, sob um aparato dos
interesses difusos e coletivos, revela-se como um direito de todos, mas com
ações individuais que interferem na realidade de uma sociedade. Assim, tal
conceito perfaz-se a partir de um conjunto de direitos voltados a coletividade, mas, em especial, às minorias que estão às margens da sociedade,
necessitando de direitos básicos que deveriam ser cumpridos. Antes de tudo,
o direito à cidade perfaz-se de todos direitos sociais, abarcados pela Constituição Federal em seu artigo 6º.
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Portanto, “o direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito
de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado como direito à
vida urbana, transformada, renovada” (LEFEBVRE, 2001, p.116-117). Visto que, “a
urbanização já não denota meramente o processo pelo qual as pessoas são atraídas a
uma localidade intitulada cidade e incorporadas em seu sistema de vida.” (LAUWE,
1979, p.93).
Apesar das transformações na ordem urbana, ainda será preciso grandes mudanças na ordem social, para a diminuição de desigualdades sociais:
Apenas hoje é que começamos a apreender a especificidade da cidade (dos
fenômenos urbanos). A cidade sempre teve relações com a sociedade no seu
conjunto, com sua composição e seu funcionamento, com seus elementos
constituintes (campo e agricultura, poder ofensivo e defensivo, poderes políticos, Estado, etc.), com sua história. Portanto, ela muda quando muda a
sociedade no seu conjunto (LEFEBVRE, 2001, p.46).

O estudo das cidades, como uma vertente da sociologia urbana, remonta a
segunda metade do século XX, com a expansão das cidades. Os pioneiros do pensamento da cidade nesta vertente, tentavam explicar os efeitos do aumento do número de
cidades para as relações pessoais, enquanto comunidade. Os precursores sociológicos
para o surgimento de teorias para os estudos da sociologia urbana foram, em especial,
Louis Wirth; Robert Ezra Park e Georg Simmel, pensadores da chamada Escola de
Chicago, composta por um grupo de estudiosos especializados nos estudos da cidade,
“um conjunto de trabalhos de pesquisa sociológica realizados, entre 1915 e 1940, por
professores e estudantes da Universidade de Chicago” (COULON, 1995, p.7), em estudos da cidade enquanto fenômeno social.
Louis Wirth, foi um sociólogo alemão e membro da Escola de Chicago, assim
como Wirth (1967), para o qual as cidades no mundo contemporâneo estão interligadas, sendo produto do crescimento urbano:
O grau em que o mundo contemporâneo poderá ser chamado de “urbano”
não é medido inteira ou precisamente pela proporção da população total que
habita as cidades. As influências que as cidades exercem sobre a vida social
do homem são maiores do que poderia indicar a proporção da população
urbana, pois a cidade não somente é, em graus sempre crescentes, a moradia
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e o local de trabalho do homem moderno, como é o centro iniciador e controlador da vida econômica, política e cultural que atraiu as localidades mais
remotas do mundo para dentro de sua órbita e interligou as diversas áreas, os
diversos povos e as diversas atividades num universo (WIRTH, 1967, p.89).

Além disso, Wirth (1967) entende que as cidades são produto das pessoas
que nela habitam, desta forma, “Já que a cidade é o produto do crescimento e não da
criação instantânea, deve-se esperar que as influências que ela exerce sobre os modos de vida não sejam capazes de eliminar completamente os modos de associação
humana que predominavam anteriormente” (WIRTH, 1967, p.90). Esse mesmo autor
propõe um conceito sociológico de cidade: “Para fins sociológicos, uma cidade pode
ser definida como um núcleo relativamente grande, denso e permanente, de indivíduos
socialmente heterogêneos” (WIRTH, 1967, p. 95).
Outro importante pensador urbano desta Escola foi Simmel, um sociólogo
alemão, que analisou a relação dual entre indivíduos nas metrópoles, no início do
século XX. Simmel demonstrou que os interesses, quando colocados para obter vantagens da população, bem como gerar a especulação imobiliária, são maléficos para
o desenvolvimento da sociedade: “De cada fio que se estende para fora da cidade,
sempre novos fios crescem como que sozinhos, tal como dentro da cidade o aumento
imerecido do aluguel de um terreno, através do simples incremento das comunicações,
traz ao proprietário proveitos automaticamente crescentes” (SIMMEL, 1967, p.21).
Sendo assim, à medida que a expansão das cidades acontece, “...a vida da cidade
transformou a luta com a natureza pela vida em uma luta entre os homens pelo lucro, que
aqui não é conferido pela natureza, mas pelos outros homens (SIMMEL, 1967, p.20).
Park, sociólogo norte-americano e um dos precursores da Escola de Chicago afirma:
A cidade é algo mais do que um amontoado de homens individuais e de
conveniências sociais, ruas, edifícios, luz elétrica, linhas de bonde, telefones
etc. (...).Antes, a cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes e
tradições e dos sentimentos e atitudes organizados, inerentes a esses costumes e transmitidos por essa tradição. Em outras palavras, a cidade não é
meramente um mecanismo físico e uma construção artificial. Está envolvida
nos processos vitais das pessoas que a compõem; é um produto da natureza,
e particularmente da natureza humana (PARK, 1967, p.25).
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Esse autor também defende o mesmo posicionamento de Simmel, de que a cidade
é movida pela divisão do trabalho, em sua organização econômica, em que pese “Os efeitos da divisão do trabalho enquanto disciplina, isto é, enquanto meios de moldar o caráter,
podem portanto ser melhor estudados nos tipos vocacionais que a divisão do trabalho produziu” (PARK, 1967, p.37). Aos poucos, a divisão do trabalho causará a competição entre
as pessoas, a busca pelo lucro, causando, por fim, o isolamento social:
Assim como o isolamento pode ser devido à existência de barreiras puramente físicas à comunicação ou à peculiaridade de temperamento e a uma carência de educação, também a mobilidade pode ser uma consequência de meios naturais de comunicação ou de maneiras apropriadas e de educação superior (PARK, 1967 p.40).

Ao analisar “que a cidade está enraizada nos hábitos e costumes das pessoas que a
habitam” (PARK, 1967, p.27), o autor também defende, “essa estrutura tem suas bases na
natureza humana, de que é uma expressão” (Id., p.27). Neste sentido ele entende que, aos
poucos a cidade ganhará uma vizinhança, com os mesmos costumes e tradições:
A organização da cidade, o caráter do meio urbano e da disciplina por ele imposta são em última análise determinados pelo tamanho da população, sua concentração e distribuição dentro da área citadina. Por esse motivo, é importante
estudar o crescimento das cidades, comparar as idiossincrasias na distribuição
das populações citadinas (PARK, 1967, p.29).

Fala ainda este mesmo autor, nos “temperamentos nas cidades”, as diferenças de
grupos sociais e seus interesses: “a cidade mostra em excesso o bem e o mal da natureza
humana. Talvez seja este fato, mais do que qualquer outro, que justifica a perspectiva que
faz da cidade um laboratório ou clínica onde a natureza humana e os processos sociais
podem ser estudados conveniente e proveitosamente” (PARK, 1967, p.66).
Por fim, em relação à Escola de Chicago e suas implicações, resta salientar a importância e a influência de suas obras e objetos de análises para a sociologia, “ela proporcionou
vários temas de pesquisa à sociologia contemporânea, indicou algumas atitudes metodológicas singulares e abriu caminho para certas correntes teóricas” (COULON, 1995, p.123).
Vale ressaltar, que “a Sociologia, em sua dimensão política, também ingressou no
campo do Direito Constitucional, contribuindo para a construção do Estado Democrático
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de Direito (artigo 1º), e na organização tripartite do poder (art. 2º)” (FACHIN, 2012, p.15).
No Brasil, ocorreu um fenômeno de reconhecimento tardio da importância dos
estudos das cidades, onde se vislumbra um grande atraso nas discussões sobre o tema.
Quanto à efetivação do direito à cidade, segundo Saule Jr. (1997) “significa tornar pleno
o exercício da cidadania e garantir a dignidade da pessoa humana, que são fundamentos
de um Estado Democrático de Direito nos termos do art. 1º da Constituição” (SAULE
JÚNIOR, 1997, p.46).
Neste sentido, alia-se o entendimento de que o direito à cidade perfaz-se de
direitos sociais, abarcados pela garantia constitucional de status de direito fundamental.
Neste sentido, segundo Guimarães (2017) “o direito à cidade e os direitos sociais que o
compõem são direitos fundamentais, de natureza não meramente programática, de aplicação imediata, exigindo-se que o Estado adote políticas para sua proteção progressiva”
(GUIMARÃES, 2017, p.638).
Um direito social implica na garantia do mínimo social, visto que, o cumprimento do dever do Estado abrange o respeito da dignidade da pessoa humana. Além
disso, segundo Zulmar (2012) “a função prestacional atribui à pessoa o direito social de
obter um benefício do Estado” (ZULMAR, 2012, p.242).
Diante de todas as especificidades e culturas presentes no Brasil, existe um desafio,
que seria implementação, com efetividade, do Direito à Cidade em suas mais diversas formas, mas, principalmente, afirmando o que se prega na Constituição Federal de 1988. Apesar
do desenvolvimento das cidades, e da consequente propulsão da sociedade urbana, no Brasil,
tivemos um atraso para o surgimento da legislação urbanística, vindo a se tornar efetiva somente com o advento da Constituição de 1988, que determinou uma legislação específica em
princípios que mais tarde foram regulamentados pelo Estatuto da Cidade, em 2001.
Vale ressaltar, que as normas legais que tratam de políticas urbanas no Brasil, propõem o desenvolvimento social acompanhado dos princípios da função social da cidade
e da propriedade. É necessário perguntar se isso estaria sendo implementado na realidade
prática? A efetividade do direito à cidade estaria sendo aplicada? Segundo Saule Jr. (1997),
“as normas de direito urbanístico devem ter como premissa viabilizar um dos objetivos
fundamentais do Estado Democrático brasileiro estabelecido no art. 3º, inciso III da Constituição, de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais”
(SAULE JÚNIOR, 1997, p.46).
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A realidade prática demonstra que o aumento da urbanização gera a necessidade
de cooperação entre os agentes públicos e a sociedade, pois a cidade acolhe a população,
precisa de um planejamento urbano resultante do Plano Diretor que envolva a participação
democrática da população, pelos ditames do artigo 182 da Constituição Federal. Incumbindo ao Plano Diretor municipal, fixar a política de expansão urbana, pois o aumento da
urbanização não é sinônimo de crescimento igualitário das cidades brasileiras.
Em suma, o conceito jurídico de direito à cidade, conforme os ditames da Constituição Federal, contempla os direitos sociais (art. 6º), a política urbana (art. 182 e 183), e
um conjunto de direitos voltados a coletividade, mas, em especial, às minorias que estão
às margens da sociedade.
Com vistas ao cumprimento do Direito à cidade, como um direito fundamental e
social, tem-se que, trata-se de uma Obrigação positiva do Estado, concretizando-se a partir
da intervenção direta do Estado no ambiente socioeconômico.
Pressupondo o debate conceitual até aqui apresentado, considera-se o direito à
cidade como um direito fundamental, ratificado pela Carta Magna e pelo Estatuto da Cidade, presente na coletividade de toda sociedade, garantidor dos direitos básicos e do pleno
exercício da cidadania.
3. APRESENTAÇÃO DOS CONSELHOS DE POLÍTICA URBANA DE
MARINGÁ E REGIÃO METROPOLITANA: SUA IMPORTÂNCIA PARA A
IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À CIDADE
É leitura consensual na literatura urbana atual sobre esse tema, que o Direito à Cidade se encontra ausente na realidade das pessoas, em especial, aquelas que vivem à margem da sociedade. A espacialidade a ser descrita se compõe pelos municípios integrantes
da Região Metropolitana de Maringá que foi instituída pela Lei Complementar Estadual
nº. 83/1998, constituída pelos Municípios de Maringá, Sarandi, Marialva, Mandaguari,
Paiçandu, Ângulo, Iguaraçu, Mandaguaçu, Floresta, Doutor Camargo, Itambé, Astorga,
Ivatuba, Bom Sucesso, Jandaia do Sul, Cambira, Presidente Castelo Branco, Flórida, Santa Fé, Lobato, Munhoz de Mello, Floraí, Atalaia, São Jorge do Ivaí, Ourizona e Nova
Esperança. Totalizando 26 municípios, a partir da modificação da Lei Complementar Estadual, em 2012, que incluiu o município de Nova Esperança.
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A região metropolitana de Maringá se localiza no Estado do Paraná, conforme a
apresentação no Mapa 1:
Mapa 1 - Região Metropolitana de Maringá – 2020

Fonte: Região Metropolitana de Maringá, no estado do Paraná, Brasil. Observatório das Metrópoles, 20202.

O nível de integração dos entes metropolitanos com a cidade polo (Maringá), se
apresente assim:
O AP de Maringá/PR insere-se na tipologia de Médias Concentrações Urbanas
(arranjos populacionais acima de 100 mil habitantes até 750 mil habitantes),
integrado pelos municípios de Floresta, Iguaraçu, Itambé, Mandaguaçu, Marialva, Ourizona, Paiçandu, Presidente Castelo Branco e Sarandi. Desses municípios, constituem a mancha urbanizada contígua (menos de 3 km de distância das manchas urbanizadas principais) os municípios de Maringá, Paiçandu
e Sarandi. Em relação ao fluxo de pessoas para trabalho e estudo, com volume
superior a 10 mil, o AP de Maringá destaca-se em uma escala de treze maiores
índices, ocupando a terceira e a décima terceira colocação em relação ao total
das Médias Concentrações brasileiras. O índice de integração interna é 0,11, e o
nível de integração dos municípios de Paiçandu e Sarandi com o arranjo é maior
que 0,34, sendo 0,40 e 0,42 respectivamente (CHIRNEV; RODRIGUES, 2020).
2

Observatório das metrópoles. Núcleo UEM/Maringá, fev. 2020. Disponível em: <https://www.
observatoriodasmetropolesmaringa.com/mapas-e-geoprocessamento>. Acesso em: 20 mar. 2020.
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Maringá é uma cidade planejada pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e, desde sua implantação em 1947, se desenvolveu baseada num Plano Urbanístico.
Esse planejamento foi frequentemente respaldado pela legislação municipal sendo o 1º.
Plano Diretor (PD) aprovado em 1968. Por isso, a atuação do poder público e da sociedade civil foi protagonista do modelo de cidade que se desenvolveu.
Mapa 2 - Projeto da Cidade de Maringá. Elaborado em 19453

Fonte: Acervo do Museu da Bacia do Paraná.

O crescente aumento da população em áreas urbanas trouxe consequências,
como a periferização de comunidades mais pobres, delimitadas, muitas vezes, por agentes públicos, em áreas periféricas nas cidades. Geraram-se, assim, desigualdades sociais
e socioespaciais e descumprimento da função social da cidade. Atitudes que atentam
aos fundamentos de uma sociedade Democrática de Direito. Espera-se da esfera estatal,
marcos regulatórios capazes de diminuir as mazelas da sociedade, aproximando-se de
uma sociedade mais justa social e economicamente.
Com o advento da Constituição de 1988, tem-se uma grande evolução normativa, e em seu art. 182, caput, assevera sobre o escopo desta Política, executada pelo
Poder Público Municipal, ordenando o pleno desenvolvimento das funções sociais da
cidade, garantindo o bem-estar da população.
3

Projeto da Cidade de Maringá de 1945. Disponível em: < http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/55.htm>. Acesso
em: 17 Fev.2020.
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As políticas públicas urbanas são ações do governo que implicam planejamento
das políticas de urbanização. A análise das políticas públicas dos Municípios contempla
análise documental, em sítios eletrônicos da Prefeitura Municipal, definindo como parâmetros de análise, o monitoramento do funcionamento do Conselho das Cidades. Desta
forma, compreende-se – resguardando as particularidades de cada Município – quais
políticas urbanas serão implementadas por meio dos Planos Diretores.
O plano diretor compõe-se de um instrumento jurídico-urbanístico provedor de
políticas urbanas. A análise subsequente compreenderá os planos diretores dos 26 Municípios, a partir do acompanhamento dos seus sítios eletrônicos, obtendo informações
inclusive acerca do processo de revisão dos planos diretores (em andamento em muitos
municípios) e funcionamento dos conselhos de políticas urbanas, se existe disponibilização de atas e pautas dos Conselhos, dos Municípios da Região Metropolitana de Maringá.
O Estatuto da Cidade (Lei n.º 10.257, de 10 de Julho de 2001), delega às prefeituras e câmaras municipais a responsabilidade pelo cumprimento das normas, com a
exigência da participação direta da comunidade, como nas discussões do plano diretor,
incluindo a realização de debates, audiências e consultas públicas, conforme alínea a do
inciso III do art. 4º desta Lei. Incluir a população nos debates gera a democratização do
processo, uma participação que inclui a responsabilidade de cada um na elaboração e
aplicação das políticas públicas. Mas, para tanto, se faz necessário ampla divulgação nas
diversas esferas do município, informando a relevância do plano diretor, para que todos
saibam a necessidade e importância de cada um, neste processo.
Em conseguinte, o Estatuto prevê a revisão do plano diretor, pelo menos a cada
dez anos para que se ajuste às mudanças da realidade de cada município (art.39, §3).
Sobre isso, questionamos: Isso acontece na realidade prática? Quais as consequências
que a falta de revisão da lei geradora do plano diretor poderá acarretar aos municípios?
Por isso, a importância desta pesquisa, num momento em que inicia no município o processo de Revisão do Plano Diretor, principalmente para levantar e analisar os
problemas decorrentes da ação do órgão de gestão das políticas urbanas – Conselho de
Planejamento e Gestão territorial, no tocante ao Direito à cidade em Maringá-PR.
Com o presente estudo, a partir das informações constantes no sítio eletrônico de cada Município, encontramos dificuldades para encontrar o Plano Diretor, sendo
que, em alguns deles, não foram encontrados. No entanto, a situação se agrava em rela-
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ção ao funcionamento dos Conselhos, visto que em sua maioria não foram encontrados
estes espaços específicos para políticas urbanas, nem o seu funcionamento com os anexos de pautas e atas do Conselho.
Na análise dos Conselhos de política urbana, destaca-se a Cidade de Maringá, que
se encontra na fase de Revisão do Plano Diretor, o que não acontece em alguns municípios
da Região Metropolitana, onde o direito à cidade pode ter se perdido ao longo do tempo,
ou nunca existido efetivamente, em defesa de interesses que não se identifica facilmente.
Faz-se necessário o pleno funcionamento do Conselho da Cidade, que possui
como escopo a promoção de políticas urbanas para o município, possibilitando compreender a necessidade de enfrentamento do crescimento desigual e desordenado das
cidades, do combate à exclusão social e à especulação imobiliária.

4. METODOLOGIA
A metodologia utilizada consistiu em levantamentos documentais - descrição e
análise do material levantado em fontes primárias, constituídas pelo sítio eletrônico da
Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Vereadores (Planos Setoriais Urbanos, Planos Diretores, Atas e Resoluções dos Conselhos Municipais de Políticas Urbanas), o que
compreende, ainda, a análise e sistematização destes dados primários. Nesta linha, a pesquisa apresenta o caráter exploratório, tendo em vista o aprimoramento de ideias, com o
objetivo de “[...] proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo
mais explícito ou a construir hipóteses” (GIL, 2004, p. 41).
Quanto à abordagem teórica, compreende o levantamento bibliográfico, leitura e fichamentos dos referenciais conceituais, especialmente sobre os que tratam do direito à cidade
e gestão participativa. Além disso, os estudos sobre a segregação socioespacial e a ocupação do
espaço urbano para garantia à função social da propriedade e levantamento de normas jurídicas
e de debates de referência quanto à legislação de políticas urbanas municipais.
O trabalho contemplou a analise dos Planos Diretores Municipais das cidades
da Região Metropolitana de Maringá, amparado por leis congêneres – tais como a Lei nº
10.257/2001 (Estatuto da Cidade), a Constituição do Estado do Paraná, e as demais leis
municipais que tratam sobre as políticas públicas.
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5. RESULTADOS
Segundo dados da RMM de Maringá pelo sítio eletrônico do IBGE - dados de
30.06.2019 - as cidades abarcadas pela Região Metropolitana de Maringá são:
Quadro 1 - Projeto da Cidade de Maringá. Elaborado em 1945
ÂNGULO
ASTORGA

Lei Complementar 83
Lei Complementar 110

17/07/1998
25/08/2005

ATALAIA

Lei Complementar 127

17/02/2010

BOM SUCESSO

Lei Complementar 127

17/02/2010

CAMBIRA

Lei Complementar 127

17/02/2010

DOUTOR CAMARGO

Lei Complementar 110

25/08/2005

FLORAÍ

Lei Complementar 127

17/02/2010

FLORESTA

Lei Complementar 13.565

27/05/2002

FLÓRIDA

Lei Complementar 127

17/02/2010

IGUARAÇU

Lei Complementar 83

17/07/1998

ITAMBÉ

Lei Complementar 110

25/08/2005

Lei Complementar 110

25/08/2005

Lei Complementar 127

17/02/2010

Lei Complementar 127

17/02/2010

Lei Complementar 83

17/07/1998

MANDAGUARI

Lei Complementar 83

17/07/1998

MARIALVA

Lei Complementar 83

17/07/1998

MARINGÁ

Lei Complementar 83

17/07/1998

MUNHOZ DE MELO

Lei Complementar 127

17/02/2010

NOVA ESPERANÇA

Lei Complementar 145

24/04/2012

OURIZONA

Lei Complementar 127

17/02/2010

PAIÇANDU

Lei Complementar 83

17/07/1998

IVATUBA
Região
JANDAIA DO SUL
Metropolitana de
LOBATO
Maringá
MANDAGUAÇU

PRESIDENTE CASTELO BRANCO Lei Complementar 127

17/02/2010

SANTA FÉ

Lei Complementar 127

17/02/2010

SÃO JORGE DO IVAÍ

Lei Complementar 127

17/02/2010

SARANDI

Lei Complementar 83

17/07/1998

Fonte: Base Cartográfica IBGE: Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Regiões
Integradas de Desenvolvimento, 20194

4

Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Regiões Integradas de Desenvolvimento. Disponível em:
<https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/18354-regioes-metropolitanasaglomeracoes-urbanas-e-regioes-integradas-de-desenvolvimento.html?=&t=o-que-e>. Acesso em: 17 Fev. 2020.
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As informações dos dados coletados abaixo referem-se aos Planos Diretores
vigentes à data da pesquisa.
No tocante ao contexto dos municípios metropolitanos, tomamos por pressuposto que a existência do Conselho Gestor de Políticas Urbanas nos municípios, se
constitui fator preponderante para o efetivo cumprimento da função social da cidade,
e consequente direito à cidade. Assim, passamos a apresentar e descrever os conselhos
em cada município da região metropolitana.
O primeiro aspecto que se destaca é em relação a denominação dos conselhos.
A partir da análise dos Conselhos de Políticas Urbanas para o processo de criação e
revisão do Plano Diretor, temos que, os municípios que adotam a nomenclatura de
“Conselho de Desenvolvimento Municipal” estão: Floresta, Flórida, Ivatuba, Jandaia
do Sul, Lobato, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Munhoz de Mello, Ourizona
e Santa Fé. Os que adotam “Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial” são: Itambé e Maringá. Apenas Nova Esperança adotou “Conselho Municipal de
Política Urbana”. Como “Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano”, temos
Sarandi e São Jorge do Ivaí. Como “Conselho da Cidade”, Bom Sucesso e Paiçandu. Os que adotam “Conselho do Município” estão Doutor Camargo e Presidente
Castelo Branco. Apenas Ângulo adotou “Conselho Municipal da Cidade”. E Astorga
como “Conselho Municipal do Plano Diretor”. Temos que, Floraí e Iguaraçu adotaram
“Conselho Municipal de Desenvolvimento”. Não encontramos a denominação dos
Conselhos dos Municípios de Atalaia e Cambira.
O próximo aspecto analisado seria a composição do conselho, a partir da análise do Plano Diretor dos 26 municípios; a análise do funcionamento do conselho,
possibilitando verificar a efetivação do direito à cidade e seus parâmetros legais estudados. E, ainda, a análise da forma de escolha dos conselheiros, e o número de membros de cada conselho.
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Quadro 2 - Análise da Política Urbana na Região Metropolitana de Maringá: Informações relativas ao Plano Diretor
MUNICÍPIOS

COMPOSIÇÃO DO
CONSELHO

CONSELHO EM
FORMA DE
FUNCIONAMENTO ESCOLHA DOS
CONSELHEIROS

Nº DE
MEMBROS

MARINGÁ

7 (sete) representantes da
Prefeitura do Município; 2
(dois) membros de Conselhos
Municipais distintos; 2 (dois)
das Assembleias de Planejamento e Gestão Territorial;
2 (dois) representantes de
entidade de ensino superior;
2 (dois) das organizações da
sociedade civil.
16 membros, sendo 06 representantes da Administração
Pública e 10 da Sociedade
Civil.

Sim

16 membros

MANDAGUAÇU

MANDAGUARI

MARIALVA

NOVA
ESPERANÇA

SARANDI

-Serão indicados
pelo Prefeito;
-Cada segmento,
indicará seus representantes para o
Conselho.

Não consta no sítio
Será regulamentada 16 membros
eletrônico informapor Lei específica.
ções sobre a existência e/ou funcionamento dos Conselhos.
O Plano diretor não 16 membros
16 membros, sendo 06 repre- Sim
sentantes da Administração
demonstrou o modo
Pública e 10 da Sociedade
de escolha dos conCivil
selheiros.
18 (dezoito) membros, sendo: Sim
O Plano diretor não 18 membros
7 (sete) representantes da
demonstrou o modo
administração pública e 11
de escolha dos con(onze) representantes da
selheiros.
sociedade civil.
1 membro de cada secretaNão consta no sítio
O Plano diretor não 21 membros
ria Municipal; 1 membro
eletrônico informademonstrou o modo
da EMATER; 1 membro do
ções sobre o funciode escolha dos conPoder Legislativo; 3 reprenamento dos Conseselheiros.
sentantes da Associação
lhos.
Comercial e Industrial; 3
representantes dos movimentos sociais; 3 representantes
de organizações não-governamentais.
1 (um) técnico representanSim
O Conselho deverá 8 membros
te do órgão municipal de
convocar técnicos
planejamento urbano; 1 (um)
representantes de
técnico representante do
outros órgãos e
órgão municipal responsável
entidades afins, para
pela gestão ambiental; 1 (um)
participação nas
técnico representante da Proreuniões.
curadoria Jurídica do Município e 5 (cinco) representantes
da sociedade civil.
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PAIÇANDU

PRESIDENTE
CASTELO
BRANCO

ÂNGULO

ASTORGA

8 (oito) representantes da sociedade civil; 8 (oito) representantes do poder público.

Não consta no sítio
eletrônico informações sobre o funcionamento dos Conselhos.
06 (seis) representantes do
Não consta no sítio
Poder Executivo Municipal;
eletrônico informa09 (nove) representantes da
ções sobre o funciosociedade civil
namento dos Conselhos.
07 (sete) representantes
No site não possui
nenhuma ata atual
do Poder Público; 07 (sete)
representantes da sociedade
que comprove a
civil.
atuação do Conselho
Municipal da Cidade.
A última refere-se ao
Decreto n° 162/2017
Diretor do Departamento
O Conselho MuniciMunicipal de Planejamento;
pal do Plano Diretor
01 (um) representante do
será instituído apenas
Departamento Municipal de
para o processo de
Agricultura e Meio Ambien- revisão do mesmo.
te; 01 (um) representante do Cabendo ao DeparDepartamento Municipal de
tamento de DesenObras; 01 (um) representante volvimento Urbano e
do Departamento de Indústria Econômico a organie Comércio; 01 (um) reprezação da cidade. No
sentante dos Engenheiros e
entanto, não consta
Arquitetos; 01 (um) represen- no sítio eletrônico o
tante da Associação Comerfuncionamento dos
cial, Industrial e Agrícola; 01 Conselhos.
(um) do Poder Legislativo
Municipal; 01 (um) representante indicado pelos Conselhos; 01 (um) representante
da EMATER local; 01 (um)
representante de bairros; 01
(um) representante da Defesa
Civil; 01 (um) representante
do Sindicato Patronal Rural;
01 (um) representante de organizações não governamentais; 01 (um) indicado pelas
cooperativas; 01 (um) do
setor de transportes rodoviários; 01 (um) representante
dos clubes de serviços.

Representantes da
16 membros
sociedade civil serão
indicados por cada
segmento, e aprovados em plenário.
Serão indicados pelo 15 membros
Prefeito e apresentados na Conferência

O Poder Executivo
14 membros
Municipal oficiará
os órgãos e setores
representativos, para
a indicação dos nomes que comporão o
Conselho.
§4º - O exercí15 membros
cio das funções
será exercida por
membros eleitos por
maioria simples dos
seus pares.
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ATALAIA

6 (seis) representantes da
administração pública e 10
representantes da sociedade
civil.

BOM SUCESSO

06 (seis) representantes do
Poder Executivo Municipal
Jurídico; 07 (sete) representantes da sociedade civil.

CAMBIRA
DOUTOR
CAMARGO

07 (sete) representantes do
Poder Executivo Municipal;
07 (sete) representantes da
sociedade civil.

FLORAÍ

07 (sete) representantes do
Poder Executivo Municipal;
08 (oito) representantes da
sociedade civil

FLORESTA

06 representantes da administração pública e 10 representantes da sociedade civil

FLÓRIDA

06 representantes da administração pública e 10 representantes da sociedade civil.

IGUARAÇU

Nada consta no Plano Diretor.

ITAMBÉ

07 (sete) representantes da
Prefeitura do Município de
Itambé; 01 (um) representante do poder legislativo municipal; 06 (seis) representantes
da sociedade civil.

Não consta no sítio
eletrônico informações sobre a existência e/ou funcionamento dos Conselhos.
Não consta no sítio
eletrônico informações sobre a existência e/ou funcionamento dos Conselhos.
Não consta no sítio
eletrônico informações sobre a existência e/ou funcionamento dos Conselhos.
Não consta no sítio
eletrônico informações sobre a existência e/ou funcionamento dos Conselhos.
Não consta no sítio
eletrônico informações sobre a existência e/ou funcionamento dos Conselhos.
Não consta no sítio
eletrônico informações sobre a existência e/ou funcionamento dos Conselhos.
Não consta no sítio
eletrônico informações sobre a existência e/ou funcionamento dos Conselhos.
Não consta no sítio
eletrônico informações sobre a existência e/ou funcionamento dos Conselhos.

O Plano diretor não
demonstrou o modo
de escolha dos conselheiros

16 membros

O Plano diretor não
demonstrou o modo
de escolha dos conselheiros

13 membros

Os representantes
serão eleitos na
Conferência da
Cidade de Doutor
Camargo.
-

14 membros

Será regulamentada
por Lei específica.

16 membros

Será regulamentada
por Lei específica

16 membros

Nada consta no
Plano Diretor.

Não consta no
Plano Diretor

Os representantes do 14 membros
Núcleo de Pesquisa, Planejamento e
Gestão Territorial
serão indicados pelo
prefeito e apresentados na conferência
de avaliação do Plano Diretor; Durante
a conferência de
avaliação do plano
diretor, indicará seus
representantes.
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IVATUBA

JANDAIA DO
SUL

LOBATO

MUNHOZ DE
MELO

OURIZONA

SANTA FÉ

SÃO JORGE DO
IVAÍ

Nada consta no Plano Diretor Não consta no sítio
eletrônico informações sobre a existência e/ou funcionamento dos Conselhos.
Nada consta no Plano Diretor Não consta no sítio
eletrônico informações sobre a existência e/ou funcionamento dos Conselhos.
06 representantes da adminis- Não consta no sítio
tração pública e 10 represen- eletrônico informatantes da sociedade civil.
ções sobre a existência e/ou funcionamento dos Conselhos.
I - 12 (doze) representantes
Não consta no sítio
do Poder Executivo Munici- eletrônico informapal; 13 (treze) representantes ções sobre a existência e/ou funcionada sociedade civil.
mento dos Conselhos.
Não consta no sítio
Sendo 06 representantes da
eletrônico informaadministração pública e 10
ções sobre a existênrepresentantes da sociedade
cia e/ou funcionacivil.
mento dos Conselhos.
5 (cinco) representantes da
Não consta no sítio
administração pública e 10
eletrônico informa(dez) representantes da socie- ções sobre a existêndade civil e 1 (um) represen- cia e/ou funcionatante do Poder Legislativo.
mento dos Conselhos
1 (um) técnico representante Não consta no sítio
do órgão municipal responeletrônico informasável pelo planejamento
ções sobre a existênurbano; 1 (um) técnico
cia e/ou funcionarepresentante do órgão muni- mento dos Conselhos
cipal responsável pela gestão
ambiental; 1 (um) técnico
representante da Procuradoria
Geral do Município; 6 (seis)
representantes da sociedade
civil do Município.

Nada consta no
Plano Diretor

Não consta no
Plano Diretor

Nada consta no
Plano Diretor

Não consta no
Plano Diretor

Serão regulamentadas por Lei específica.

16 membros

Nada consta no
Plano Diretor

25 membros

Nada consta no
Plano Diretor

16 membros

Nada consta no
Plano Diretor

16 membros

Nada consta no
Plano Diretor

Nada consta no Plano
Diretor

Fonte: PEREIRA, Ingrid Spagnol, 2020.
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O Plano Diretor de Cambira não foi encontrado nos sítios eletrônicos da Prefeitura e Câmara Municipal.
Vale ressaltar, a partir da análise da tabela, que encontramos dificuldades para
saber se o conselho encontra-se em funcionamento. Visto que não encontramos atas que
comprovassem a atuação destes conselhos, bem como, em alguns casos, não existe um
conselho específico para assuntos de políticas urbanas, apenas uma atuação provisória
no processo de revisão do plano diretor.
Por conseguinte, a partir da análise dos Municípios, temos a relação do ano do
último plano diretor. É possível fazer uma inferência a partir dos dados de que, em sua
maioria, os Municípios da Região Metropolitana de Maringá podem não estar cumprindo os princípios da Função Social da Cidade e consequente de implementação do
Direito à Cidade.
Os seguintes Municípios têm seus PDs e estão em processo de revisão dos mesmos: Ivatuba (Plano Diretor de 2006); Jandaia do Sul (Plano Diretor de 2008); Lobato
(Plano Diretor de 2006); Mandaguari (Plano Diretor de 2008); Marialva (Plano Diretor
de 2009); Maringá (Plano Diretor de 2006); Munhoz de Mello (Plano Diretor de 2008)
e Ourizona (Plano Diretor de 2006).
Os Municípios com Planos Diretores do ano de 2006 são os seguintes: Mandaguaçu; Presidente Castelo Branco; Doutor Camargo; Floresta; Flórida e Iguaraçu. Os
Municípios com Planos Diretores do ano de 2007: Bom Sucesso; ano de: 2008: Nova
Esperança; Astorga; Atalaia; Floraí e Itambé. Os Planos Diretores do ano de 2009: Sarandi; ano de 2014: Paiçandu; ano 2016: Ângulo; ano de 2018: Santa Fé. Ressaltamos
que para os Municípios de Cambira e São Jorge do Ivaí o ano da entrada em vigor do
Plano Diretor não foram encontrados.
Sendo assim, evidenciamos o disposto no Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001),
no § 3º do seu artigo 30, determina que, pelo menos, a cada 10 (dez) anos, os planos diretores devem ser revistos. Na prática, não temos uma obediência ao disposto em nossa
legislação.
A partir da identificação ou da falta de identificação acessível dos conselhos
dos municípios da região metropolitana maringaense podemos perceber a incidência
daqueles em que os conselhos não demonstram no sitio eletrônico, seu funcionamento; não disponibilizam as atas e pautas das reuniões. Reafirmamos a necessidade
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de que os Conselhos de política urbana atuem como forma de ampliação da participação democrática e que, não ocorrendo tal atuação, tem-se o descumprimento da
legislação e ofensa aos princípios da função social da cidade, bem como, à garantia
do direito à cidade, o que se observa em muitos municípios da Região Metropolitana
de Maringá.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os instrumentos urbanísticos para a promoção da função social da cidade e
da propriedade se tornam imprescindíveis para o pleno desenvolvimento do direito à
cidade. O Plano Diretor Municipal constitui-se de um aparato essencial para o desenvolvimento do município e o Conselho da Cidade para a democratização da gestão.
O planejamento de Maringá tem sido seguido pelos outros Municípios da
região metropolitana, em várias situações, mas não nessa. Em obediência a Lei de
Acesso à Informação deveria ocorrer ampla divulgação sobre o funcionamento dos
conselhos de políticas urbanas e de todos os demais, bem como a disponibilização das
atas. Ao contrário, a maioria dos municípios da região metropolitana, não informam
sobre o funcionamento do Conselho, ou se possui ou não conselho de política urbana.
As políticas urbanas para o município possibilitam o enfrentamento ao crescimento desigual e desordenado das cidades, ao combate da exclusão social e da especulação imobiliária, bem como, provê a regularização fundiária notadamente nas
áreas pobres. Importante discutir essa questão porque também inclui a proteção ao
ambiente natural e construído da degradação. E, acima de tudo, construir conhecimento que amplie a democratização dos processos de gestão dos municípios, marcada pela
concentração das decisões e, principalmente, pelos interesses do mercado imobiliário,
frequentemente assegurados.
Afinal a previsão e regulamentação formal estabelecida por lei, a partir da
Constituição Federal, Estatuto da Cidade, até alcançar os Planos Diretores municipais
e todas as leis complementares, asseguram o cumprimento da função social da cidade
e da propriedade, garantem ao município, diretrizes gerais que orientam a aplicação de
instrumentos, que dão existência aos princípios legais, do Direito a Cidades sustentá-
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veis; Função social da propriedade; Gestão democrática da cidade; Justa distribuição
dos ônus e dos benefícios do processo de urbanização; e adequação dos instrumentos
de política econômica. Para tanto, necessitam ser efetivados pelo Plano Diretor, necessitam que suas diretrizes sejam cumpridas pelo Conselho mas, no plano da realidade,
lidamos com diversas desigualdades e falta de implementação da legislação, gerando
a manutenção da injustiça urbana, da especulação, do crescimento desordenado e da
valorização imobiliária, como características do crescimento das cidades.
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A revisão do plano diretor do município
de Maringá: o direito à cidade através do
processo participativo
Hebert de Paula Giesteira Villela
RESUMO
A gestão democrática participativa é assunto de relevante importância dentro da temática do
planejamento territorial das cidades e muito pertinente e atual, por justamente estar o Brasil num
momento histórico de forte processo de resistência em defesa da democracia e, ao mesmo tempo,
buscando consolidar processos participativos para assegurar e viabilizar o direito à cidade. O
presente trabalho teve o objetivo de identificar os dispositivos legais que auferem a possibilidade
de participação democrática na gestão territorial do município de Maringá, a partir do exame do
texto de lei que instituiu seu atual Plano Diretor e, então, analisar o processo em andamento, de
revisão do Plano Diretor do município, dando ênfase à participação da sociedade organizada e
dos movimentos sociais à luz do direito à cidade, ou seja, para identificar se os procedimentos
participativos asseguraram a efetiva participação. Assente nisso, reforçado por uma discussão
teórica que envolve o tema, primou-se por classificar os instrumentos da lei que disponibilizam
para a sociedade, formas de participação nas decisões sobre o ordenamento do espaço territorial. A
análise dos dados contemplou a apresentação de três agrupamentos instrumentais de participação
democrática, os dispositivos gerais, os instrumentos especificados e as esferas da participação
popular na gestão municipal territorial, sendo que, nestas esferas é que se levantou e analisou como
se deu o processo participativo da revisão em andamento. A metodologia se desenvolveu por meio
da leitura e sistematização dos marcos legais e das referências teóricas sobre participação e também
do levantamento e análise da documentação disponibilizada pelo poder público para identificar
como ocorreu o processo participativo através de Audiências Públicas da revisão do Plano Diretor,
para integralizar a primeira etapa composta por “mobilização e proposta metodológica” e a segunda
de “leitura temática integrada”, cuja metodologia prevê ainda mais duas etapas que consistem
em “diretrizes e propostas” e “legislação e implementação”. A reflexão teórica e levantamento e
análise dos mecanismos de participação utilizados nas duas fases observadas da revisão do PD
de Maringá, permitiram concluir que o processo implementado foi formalmente democrático,
cumprindo o ritual normativo, todavia, sem assegurar uma ampla participação cidadã.
Palavras-chave: Plano Diretor; participação; Democracia; Planejamento Urbano.
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de Maringá: o direito à cidade através do
processo participativo
Por Hebert de Paula Giesteira Villela1

1. INTRODUÇÃO
O desenvolvimento urbano é um assunto bastante debatido em diversas áreas do
conhecimento, e principalmente é pautado pela discussão jurídico-normativa que oferece os parâmetros técnicos, sociais, econômicos, entre outros para sua regulamentação.
A Constituição Federal de 1988 é a diretriz federal de maior amplitude normativa que
podemos encontrar, e a partir dela obtém-se as normas que dizem respeito a Política
Urbana nacional. O texto constitucional dispôs expressamente a competência do Poder
Público Municipal no que se refere a essa política, assim como deu diretrizes para a
promoção do adequado ordenamento territorial dos municípios.
Foi através dessas diretrizes que o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), norma regulamentadora do direito urbanístico para os artigos 182 e 183 da Constituição
Federal, trouxe para a esfera jurídica urbanística a figura do Plano Diretor Municipal,
definindo que este é o instrumento de política urbana dos Municípios, assim como qual
o seu conteúdo mínimo para regulamentação do território municipal.
O Plano Diretor é considerado um instrumento basilar para o processo de planejamento e implantação da política urbana municipal. Trata-se de uma norma regulamentadora que oferece princípios e regras que orientam a ação dos agentes públicos nos
objetivos a serem atingidos, como as atividades a serem executadas e quem deve executá-las. O Estatuto da Cidade salienta que o Plano Diretor Municipal deve dar importância para participação da população nas decisões da política urbana local, estabelecendo
1
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em seu capítulo IV os instrumentos que garantem a gestão democrática da cidade.
A legislação determina que o Plano Diretor deve ser revisto a cada 10 anos,
considerando que a cidade passa por transformações e necessita de adequações em sua
Política Urbana. O Município de Maringá, tem a atual Lei do Plano Diretor desde 2006,
Lei nº 632/2006, devendo ter sido revisado o texto em 2016, o que não se deu então;
entretanto, ocorrendo o processo de revisão apenas no exercício de 2019, sob a condução do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá – IPPLAM, autarquia
vinculada a Prefeitura da cidade, que tem como atribuição precípua dentre outras a de
desenvolver e controlar o planejamento urbano e a gestão territorial do Município de
Maringá, ficando esse órgão autárquico então responsável pela realização do processo
de revisão do Plano Diretor do Município de Maringá.
Considerando que o Estatuto da Cidade coloca como princípio a gestão democrática, sendo assim garantido através de debates, audiências, consultas públicas e
conferências sobre assuntos de interesse urbano, a revisão do Plano Diretor do Município de Maringá em consonância com a legislação federal, a metodologia proposta pelo
IPPLAM buscou para a elaboração da revisão um trabalho em conjunto entre a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e a Sociedade.
Através de Audiências Públicas chamadas de Fóruns de Participação, o processo de revisão do Plano Diretor do Município de Maringá procurou contemplar a
intervenção democrática submetendo para a população a discussão e definição sobre o
desenvolvimento urbano para a cidade para os próximos 10 anos.
Preambularmente faz-se necessário discorrer acerca de alguns conceitos: democracia, participação e o direito à cidade, delimitando o entendimento acerca desses conceitos para possibilitar uma melhor apresentação do tema pesquisado, e principalmente
demonstrar a linha de raciocínio que foi traçada para realização do trabalho. Sabemos
da imensa dificuldade de definir um conceito para democracia, onde diversos teóricos
divergem sobre o assunto, e o senso comum então, chega a apresentar conceituações,
talvez por trata-se de uma terminologia dinâmica, como menciona Bobbio (1991) e ainda expõe que não existe autor respeitado que, ao propor sua própria teoria da democracia, não tenha elaborado uma nova tipologia das várias formas de regimes democráticos,
para assim renovar ou “revisitar” a discussão. No entanto, arriscamos delimitar através
de alguns autores, para que dessa forma haja pelo menos uma descrição mínima a res-
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peito da temática.
Pretende-se delimitar o ponto em questão relativo a democracia participativa.
Tilly (2013) afirma que no transcorrer dos séculos, a democracia emergiu, ruiu e adquiriu feições diferentes, e passou a ser vista então como uma certa classe de relações entre
Estados e cidadãos. Ainda nesse sentido, esse autor se refere por democracia a extensão
na qual um regime promove consultas a seus cidadãos que sejam amplas, igualitárias,
protegidas e mutuamente vinculantes com relação às ações do Estado, sendo que alguns
dos processos políticos públicos consistem em consultar os cidadãos sobre suas opiniões, necessidades e demandas. Essas consultas abrangem quaisquer meios pelos quais
os cidadãos podem manifestar suas preferências coletivas relacionadas aos membros e
políticas do Estado. Assim o autor define democracia como uma das interações entre
Estado e cidadãos, e essa conceituação se aproxima ao termo institucionalizado da participação que também pretendemos delinear.
Para Dahl (2005), a característica-chave da democracia é a contínua responsiva
do governo às preferências de seus cidadãos, considerados como politicamente iguais,
e tem esse autor dessa forma, uma reserva específica para o termo democracia considerando-o um sistema político que tem como uma de suas qualidades ser inteiramente,
ou quase, responsivo por todos seus cidadãos. Para Dahl, os cidadãos devem ter as
oportunidades plenas de formular suas preferências; expressar suas preferências a seus
concidadãos e ao governo da ação individual e da coletiva; e, ter suas preferências igualmente consideradas na conduta do governo, ou seja, consideradas sem discriminação
decorrente do conteúdo ou da fonte da preferência. Conclui em sua obra “Poliarquia”,
que a democratização é formada por, pelo menos, duas dimensões: contestação pública
e direito a participação.
Podemos projetar, ainda que preliminarmente, uma ideia para democracia: um
sistema político de relações entre Estado e cidadãos, onde aquele é responsivo por estes,
e estes possuem oportunidades plenas que podem ser sintetizadas em contestação pública e direito em participação.
A forma como a democracia é praticada, ou seja, a forma como é consolidada
a relação entre Estado e cidadãos, e como esses exteriorizam suas demandas para com
aqueles, vai caracterizar a participação. A participação é um dos meios de institucionalização da democracia e se expressa de maneiras diversas, como através da transparência
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do poder público; do acesso à informação; do diálogo dos cidadãos com o Estado através de consultas, debates, audiências; através de canais de ouvidorias para reclamações,
críticas e denúncias, entre outros meios.
Avritzer (1999) explica que a democracia não se limita apenas ao processo de
agregação política e decisão, mas envolve também um processo público de deliberação,
que disputa com sistema político as prerrogativas da decisão política. É dessa disputa
que provém a possibilidade sempre presente de ampliação da prática democrática. Essa
ampliação refere-se principalmente a participação dos cidadãos, pois considera esse autor que a esfera pública deve tornar-se mais do que um mero local de discussão informal,
sendo que esses espaços podem ser locais para decisões através de voto, mais importante em relação à sua forma de decisão é que ela é pública, transparente e conta com o
consenso dos outros atores que participaram do processo deliberativo.
Segundo referências que adotamos, participação caracteriza-se, portanto, pelo
diálogo entre Estado e Sociedade, sendo ela uma demanda ou até uma das formas dinâmicas do processo democrático, onde se encontram as negociações entre poder público
e a comunidade.
O direito à cidade encontra seu fundamento mais preciso nas palavras de David
Harvey e Henri Lefebvre, onde o primeiro dispõe como o processo urbano é o principal
canal de utilização do excedente de capital. Estabelecer uma administração democrática
sobre sua organização constitui o direito à cidade (HARVEY, 2008). Ainda nesse ínterim, Harvey (2008) afirma que elevar a proporção do excedente de capital apropriado
pelo Estado terá um impacto positivo apenas se o próprio Estado for submetido a controle democrático. Já Lefebvre define o direito a cidade como um direito de não exclusão
da sociedade urbana das qualidades e benefícios da vida urbana, incluindo nesse contexto o direito de comandar todo o processo urbano, politizando a produção social do
espaço, ou seja, a cidade com a ótica dos cidadãos (LEFEBVRE, 2001). A conceituação
desses teóricos nos remete a uma concepção de cidadania que se trata de uma forma de
democracia direta, onde as pessoas possuem o controle efetivo sobre a forma de como
se habita a cidade.
Nesse contexto o presente capítulo será desenvolvido buscando analisar a gestão democrática participativa, no contexto de desenvolvimento atual da revisão do Plano
Diretor do Município de Maringá, assim como verificar a possibilidade de janelas de
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oportunidades para a proposição de Políticas Públicas relacionadas ao desenvolvimento
urbano e temas correlatos. Objetiva-se com isso realizar uma análise pontual do processo de revisão do Plano Diretor de Maringá, enfatizando a participação da sociedade civil
e de movimentos sociais à luz do direito à cidade.

2. O DIREITO À CIDADE NO ÂMBITO DOS MARCOS LEGAIS QUE
CONSTITUEM A POLÍTICA URBANA
O desenvolvimento urbano brasileiro está respaldado através da Constituição
Federal de 1988, sendo que os dispositivos que lá se encontram, artigos 182 e 183, foram normatizados através do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), que trouxe a baila a
necessidade de reafirmação da função social da propriedade urbana, utilizando princípios inerentes a equidade e a justa distribuição dos benefícios da urbanização para uma
cidade para todos.
Mas foi com esses adventos normativos, entre outros, que houve a possibilidade de uma melhor regulação de políticas setoriais urbanísticas, como por exemplo, as
políticas de habitação, regularização fundiária, saneamento ambiental, mobilidade urbana, e muitas outras políticas setoriais urbanas. Entretanto, nota-se, em muitos governos
municipais principalmente, um descompasso entre a formulação de marcos regulatórios
normativos e as políticas setoriais governamentais efetivamente aplicadas, pois existem
grupos econômicos que realizam pressão sobre o poder público, atrelando seus interesses negócios e investimentos, seja no ramo imobiliário, industrial, comercial, decorrendo dessa forma em não aplicação dos princípios e instrumentos do desenvolvimento
urbano previstos nas leis que se tornam letra morta.
O Plano Diretor Municipal prevê, entre outros princípios para o desenvolvimento urbano inscritos na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade, diretrizes e
instrumentos de gestão democrática da cidade, e que possibilitam dessa forma reduzir a
desconformidade entre a legislação e as políticas setoriais governamentais. Esse mecanismo enseja o engajamento da sociedade civil e dos cidadãos na busca de responder aos
problemas que a cidade encontra, amenizando, ou até mesmo planejando para que esses
problemas não venham a existir. A população participando de forma ativa no processo
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de desenvolvimento urbano oferece ao Poder Público possibilidades de conhecer realidades que muitas vezes são desconhecidas, ou até mesmo, deixadas de lado, e também
proporcionando meios de uma eventual cobrança do que foi antes colocado.
É inerente à atividade urbanística, a intervenção popular nas decisões do Poder
Público, pelo processo participativo, sendo que o respeito ao princípio da legalidade
constitui exigência fundamental para uma gestão democrática da cidade determinada
pelo Estatuto da Cidade (art. 43), que para tanto, requer outros mecanismos, tais como
órgãos colegiados de política urbana nos âmbitos nacional, estadual e municipal; debates, audiências e consultas públicas; conferências sobre assuntos de interesse urbano,
nos níveis nacional, estadual e municipal; e iniciativa popular de projeto de lei e de
planos, programas e projetos de desenvolvimento (SILVA, 2012).
O Plano Diretor Municipal faz parte do processo de planejamento municipal,
agregando a este, outros instrumentos normativos que propiciam uma melhor elaboração, manutenção e execução do planejamento local, entre eles o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual. Suas principais funções e objetivos é sistematizar o desenvolvimento físico, econômico e social do território municipal, visando
o bem-estar da comunidade local, assim como seu objetivo geral é o de instrumentar
uma estratégia de mudança no sentido de obter a qualidade de vida da comunidade local
(SILVA, 2012).
Como se pode notar, segundo os atuais marcos legais do sistema nacional de
desenvolvimento urbano os interesses da comunidade local estão sempre em voga, e por
isso um dos princípios básicos do processo de planejamento local deve ser a democratização e o acesso às informações disponíveis, com a garantia de que ocorrerá a participação direta do povo e cooperação das associações representativas em todas as fases do
planejamento municipal (CF, art. 29, X).
2.1 O Estatuto da Cidade e o Plano Diretor Municipal: mecanismos da gestão
democrática participativa
As asserções da função social da cidade e do direito da propriedade privada
geram no meio jurídico discussões acerca dos mais diversos temas, e muitos deles inesgotáveis, em face da dinâmica que a cidade possui no decorrer dos tempos. Inerente
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à discussão que envolve a cidade como um direito de todos, geri-la é um dos maiores
desafios da gestão pública, pois deve haver um equilíbrio entre os diferentes interesses que surgem quando se fala em planejamento urbanístico, como interesses econômicos, sociais, ambientais, etc. Isto posto, cabe ao Poder Público, o planejamento
do desenvolvimento urbano, e através da Constituição Federal do Brasil de 1988 foi
estabelecida a competência concorrente aos entes da federação para legislar sobre o
tema, configurando a competência dos Municípios principalmente no que se refere ao
interesse local, onde o planejamento urbanístico local encontra seu fundamento no
art. 30 VIII, da CF, reconhecendo a competência do Município para promover, no que
couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso,
do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Isso não é competência suplementar,
trata-se de competência própria, exclusiva, que não comporta interferência nem da
União, nem do Estado (SILVA, 2012).
Para complementar e instrumentalizar o disposto na Constituição Federal, resultando de um processo complexo que perdurou por mais de uma década, foi promulgado então o Estatuto da Cidade – Lei Federal nº 10.257/2001, ampliando a atuação
dos Municípios por meio da implementação das ferramentas de planejamento urbano
das cidades. O Estatuto da Cidade regulamentou e expandiu os dispositivos constitucionais sobre política urbana, além de ter explicitamente reconhecido o “direito à
cidade sustentável” no Brasil. Essa lei federal resultou de um intenso processo de negociação de mais de dez anos, entre as forças políticas e sociais, confirmou e ampliou
o papel fundamental jurídico-político dos municípios na formulação de diretrizes de
planejamento urbano, bem como na condução dos processos de desenvolvimento e
gestão urbana (Estatuto da Cidade Comentado, 2010). Sendo uma referência para a
gestão urbana municipal, esse instrumento trouxe para o plano jurídico-administrativo importantes instrumentos urbanísticos, traçando as diretrizes e prazos para que os
Municípios se adequassem a esse conjunto de mecanismos estipulados.
No conjunto desses mecanismos encontra-se o Plano Diretor, muito embora não seja uma novidade na legislação brasileira, tendo inicialmente a Constituição
Federal delimitado a dimensão que esse instrumento deveria conter. O Estatuto da
Cidade determina os critérios para a política urbana municipal, possibilitando aos
municípios os meios para planejar e gerir a cidade com enfoque no território e no seu
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crescimento observando a função social. O Plano Diretor Municipal introduzido pelo
Estatuto da Cidade, mais do que um documento técnico, normalmente hermético e
genérico, distante dos conflitos reais que caracterizam a cidade, deve ser visualizado
e concebido como um espaço de debate dos cidadãos e de definição de opções, conscientes e negociadas, por uma estratégia de intervenção no território, com adoção de
instrumentos previstos no Estatuto da Cidade com o fomento à gestão democrática da
cidade (DORNELAS, 2011).
Os Municípios ao elaborarem o Plano Diretor devem observar o determinado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Cidade, conforme já mencionado. De
acordo com esses parâmetros superiores, um dos principais critérios a ser observado é
a forma participativa que inclua efetivamente a população para a sua elaboração, pois
trata-se de um documento que retratará o acordo firmado entre a sociedade e o Poder
Público, e dessa forma todos os cidadãos estão habilitados a participar do planejamento
de sua cidade e podem intervir na realidade de seu município. Para que essa capacidade saia do plano virtual ou potencial e concretize-se na forma de ação participativa, os
processos de elaborar planos e projetos têm de prever métodos e passos que todos os
cidadãos compreendam com clareza, em todos os municípios (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004).
Considerando que o urbanismo circunda diversas áreas do conhecimento, pois
os interesses que suas diretrizes atingem estão relacionados a vários aspectos que
envolvem como um todo o território municipal, o Plano Diretor exige a atuação de
técnicos de diferentes áreas, sejam elas das engenharias, arquitetura, financeira, administrativa, social, jurídica, entre outras. No entanto, os planos devem ser sensíveis às
aspirações populares, sendo eles ideais quando levam em conta o bem-estar do povo,
quando são sensíveis às necessidades e aspirações deste. Aliás, o objetivo primordial
de qualquer plano de governo é sempre a satisfação das necessidades da população.
E fazem isso são sensíveis às necessidades e aspirações desta. É preciso que se esclareça que tal sensibilidade há de ser captada por via democrática, e não idealizada
autoritariamente, como é comum nos tecnocratas e nos salvadores do ‘bem comum’
subjetivamente projetado (SILVA, 2012).
Historicamente a política urbana brasileira percorreu um longo caminho para
seu amadurecimento e solidificação dos institutos jurídicos hoje encontrados no direito
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urbanístico. Foi marcada por uma variação de correntes ideológicas denotadas na legislação pátria, que demonstram uma diferença fundamental na entonação dada ao uso
da propriedade urbana, tendo de um lado a corrente que procura dar à propriedade uma
função social em defesa do interesse coletivo e de proteção dos mais frágeis, e do outro
lado uma visão patrimonialista de defesa total do direito privado individual à propriedade urbana (PINHEIRO, 2014).
Três principais períodos se destacam no contexto histórico da política urbana
do Brasil, sendo o primeiro entre 1930 e 1964, quando surgiram as primeiras Carteiras
de Habitação dos Institutos de Previdência e a Fundação Casa, assim como foi criado
o Conselho Federal de Habitação, sendo o final do mesmo marcado pelo nascimento
do movimento em defesa da Reforma Urbana. O segundo período se inicia com o
Golpe Militar de 1964, sendo caracterizado pela forte centralização das decisões, pelo
estreitamento do pacto político e pela tutela do governo central sobre os governos
estaduais e municipais. Apesar de tudo, foi um período em que o Sistema Financeiro
de Habitação (SFH) e o Banco Nacional de Habitação (BNH) foram criados, tendo
a questão urbana merecido um tratamento significativo na política nacional de desenvolvimento, mesmo com um retrocesso entabulado pelo modelo de planejamento
urbano tecnocrático como solução para os problemas das cidades. Um terceiro período teve início no final dos anos de 1980, por meio de intensas mobilizações sociais,
principalmente nas grandes cidades, pela redemocratização do País, tendo como marcos a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Cidade, e na sequência a criação do
Ministério das Cidades (PINHEIRO, 2014).
Esse período de redemocratização foi marcado por uma crise instalada no cenário nacional, quando movimentos populares surgiram em prol de uma política urbana
inclusiva, que solucionasse os problemas relacionados a grande falta de moradia com a
participação da população na tomada de decisões. Essas reivindicações estavam inseridas nas transformações do cenário político, no âmbito do Movimento Nacional pela
Reforma que culminou na promulgação da Constituição Federal de 1988, dispensando
um capítulo para a política urbana, e entre outras inovações, passando a responsabilidade dessa promoção para os governos locais.
O texto constitucional de 1988 trouxe um alicerce inovador para a promoção da
política urbana do país, revendo conceitos, criando princípios, possibilitando a criação
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de normas regulamentadoras para o desenvolvimento urbano, e principalmente possibilitando uma descentralização das competências relativas a diversos setores. Alguns
instrumentos criados em 1988 garantiram a participação direta do cidadão nas deliberações, nos três níveis de governo: federal, estadual e municipal. As reivindicações dos
movimentos nesse período refletiram diretamente na formação do texto constitucional,
havendo um aumento de militantes dos movimentos sociais, assim como suas reivindicações que passaram a incluir mudanças no aparelho de Estado como a participação
na definição do orçamento público, no direito de propriedade da terra, na representação
parlamentar, nas iniciativas legislativas, etc. (MARICATO, 2011).
As pretensões dos movimentos desse período em torno da política urbana estavam pautadas em diversas frentes deficitárias, entre elas o problema da moradia, a
descentralização inter e intragovernamental dos processos decisórios, e também na implantação de uma gestão democrática e participativa da cidade. Sendo assim esse projeto
de reforma urbana ensejou a construção de um urbanismo redistributivo e democrático,
materializado em um modelo municipal de bem-estar social, a ser alcançado pela instauração da regulação pública do uso e ocupação do solo urbano, submetendo o mercado privado de terra a regras que garantam a função social da propriedade privada e a
reapropriação, pelo poder público, de parte dos ganhos imobiliários (RIBEIRO, 2017).
Os entendimentos acadêmicos pós-promulgação da Constituição notavam a
necessidade de uma amarração das reivindicações pautadas no texto constitucional,
buscando principalmente a conquista do direito à cidade para todos. Maricato (1995)
chamou de Reforma Urbana que visa a justiça social, exigindo uma nova normatização que alcançasse toda população, sendo necessário a construção de parâmetros
gerais e democráticos para toda a cidade, não apenas transformando esses parâmetros
que regulava o mercado altamente restrito e especulativo, mas também o democratizando, generalizando a democracia, criando e colocando em prática o conceito de
gestão pública do Estado.
Maricato (2000), também defende que se deve partir do pressuposto de que o
plano urbano deve ser a expressão democrática da sociedade, se se pretende combater a
desigualdade. A autora afirma que muito papel foi gasto em torno do conceito de planejamento participativo, sem que a essa produção abundante correspondesse uma prática
efetiva de participação social, pois sem a participação social a implementação do plano
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se torna inviável e, ele mesmo, inaceitável ao tomar os moradores como objeto e não
como sujeitos.
O princípio pelo qual foi inserido a gestão participativa democrática no texto
constitucional foi a intenção de se acender dentro da discussão urbanística na esfera local um debate entre os diversos interessados, onde se colocariam os pontos de
vistas, sejam eles conflitantes ou não. Nesse sentido, Silva (2012) compreende que
o respeito ao princípio da legalidade constitui exigência fundamental para uma gestão democrática da cidade determinada pelo Estatuto da Cidade (art. 43), que, para
tanto, requer outros mecanismos, tais como órgãos colegiados de política urbana
nos âmbito nacional, estadual e municipal; debates, audiências e consultas públicas;
conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; e iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano.
Nesse viés o planejamento urbanístico procura se estabelecer como um processo técnico instrumentado com o objetivo de modificar a realidade da cidade, e
seu instrumento essencial é o Plano Diretor Municipal, sendo este um dos principais
instrumentos formais que consubstanciam e materializam as determinações e os objetivos previstos naquele que adquire sentido jurídico e normativo. Na medida em que
esse processo tende a consubstanciar-se em planos é que permite afirmar que o planejamento urbanístico não é um simples fenômeno técnico, mas um verdadeiro processo
de criação de normas jurídicas, que ocorre em duas fases: uma preparatória, que se
manifesta em planos gerais normativos; e outra vinculante, que se realiza mediante
planos de atuação concreta, de natureza executiva (SILVA, 2012).
Os Planos Diretores Municipais e todo o planejamento urbanístico decorrente
deles devem verificar que o texto constitucional trouxe para o Direito Urbanístico a
criação da gestão democrática, fornecendo as diretrizes para uma política urbana participativa. Esses pressupostos constitucionais, incorporados pelo Estatuto da Cidade,
estipulou uma espécie de pacto territorial que garante um espaço justo para todos.
Nesse sentido, a gestão democrática é um princípio que deve estar presente no processo de elaboração e na gestão do Plano Diretor, uma vez este aprovado. Princípio que
no corpo do texto legal deve refletir na previsão de um Sistema Municipal de Planejamento eGestão (SANT’ANA, 2006).
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3. O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ E A SUA REVISÃO
O Plano Diretor deve ser revisado em atendimento ao estabelecido no Estatuto
da Cidade – Lei Federal nº 10.257/2001, que determina que os municípios realizem esse
trabalho, pelo menos, a cada 10 anos. Essa lei também dispõe que incorre em improbidade administrativa, o Prefeito que impedir ou deixar de garantir alguns requisitos no
processo de revisão do plano diretor, quais sejam: a promoção de audiências públicas
e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários
segmentos da comunidade, a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos e o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Já
a Resolução n. 83/2009 do Conselho Nacional das Cidades recomenda que os processos de revisão ou alteração do plano diretor sejam também participativos, cumprindo o
disposto nos artigos 40 e 43 do Estatuto da Cidade e o conteúdo da Resolução n. 25 do
Conselho Nacional das Cidades. Recomenda também que a revisão do plano diretor seja
submetida ao Conselho da Cidade ou órgão similar da política urbana.
O planejamento urbano da cidade de Maringá encontra-se disperso em legislações urbanísticas diversas como a Lei Complementar nº 632/2006, que cria o Plano
Diretor de Maringá; a Lei Complementar nº 332/1999, que institui os perímetros urbanos; a Lei Complementar nº 889/2011 que contempla o parcelamento do solo; a Lei
Complementar nº 888/211 que dispõe sobre o uso e ocupação do solo, entre outras mais.
Trataremos da Lei Complementar nº 632/2006 que criou o Plano Diretor Municipal de
Maringá, sendo esta uma lei com 224 artigos distribuídos em 6 títulos.
O Município de Maringá atualmente está realizando a revisão dessa Lei, que
deve ser reformulada para acompanhar o crescimento da cidade, considerando que 12
(doze) anos depois do texto inicial, a realidade do Município é outra. O que justifica o
processo são as mudanças que a cidade sofre ao longo do tempo, que expõe para o poder
público a necessidade de readequação das diretrizes e regras, sendo que as exigências
de um determinando planejamento aplicado em uma determinada época, nos dias atuais
podem não atender mais as expectativas da sociedade.
É o Estatuto da Cidade que determina que o Plano Diretor instituído em um
município deve ser revisto pelo menos a cada 10 anos, encontrando-se o Município de
Maringá, portanto, em atraso desde 2016. Conforme Carvalho Filho (2009) o Plano
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Diretor não é estático, é dinâmico e evolutivo. Na fixação dos objetivos e na orientação
do desenvolvimento do Município é a lei suprema e geral que estabelece as prioridades
nas realizações do governo local, conduz e ordena o crescimento da cidade, disciplina e
controla as atividades urbanas em benefício do bem-estar social.
O Plano Diretor de Maringá e todo o planejamento urbanístico decorrente dele
deve verificar que o texto constitucional trouxe para o Direito Urbanístico a criação da
gestão democrática, fornecendo as diretrizes para uma política urbana participativa.
Esses pressupostos constitucionais, incorporados pelo Estatuto da Cidade, estipulou
uma espécie de pacto territorial que garante um espaço justo para todos. Nesse sentido, a gestão democrática é um princípio que deve estar presente no processo de elaboração e na gestão do Plano Diretor, uma vez este aprovado. Princípio que no corpo
do texto legal deve refletir na previsão de um Sistema Municipal de Planejamento e
Gestão (SANT’ANA, 2006).
O processo de revisão do Plano Diretor está atualmente sendo realizado por
meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento da Cidade de Maringá – IPPLAM. Esse
órgão foi incumbido da realização de todo o procedimento de revisão da lei. Faz parte
das etapas de elaboração do Plano Diretor: a mobilização e a proposta metodológica;
a análise temática integrada; as diretrizes e propostas para uma cidade sustentável e a
finalização da legislação e a implementação da lei. De forma a integrar toda população
do território municipal, o IPPLAM procurou realizar a mobilização popular através de
Audiências Públicas realizadas nas chamadas APGT´s (Assembleias de Planejamento
e Gestão Territorial), essas divididas em 05 regiões do município, que são reuniões
e eventos participativos também chamados de Fóruns Participativos. Outra forma de
integração da sociedade utilizada pelo IPPLAM foi dividir a atuação dos trabalhos em
grupos, sendo um desses grupos - o Grupo de Acompanhamento, integrado por representantes de conselhos municipais, movimentos populares, sindicatos de empresários
e trabalhadores, entidades profissionais e acadêmicas, ONG´s, Câmara Municipal de
Maringá, e pelos próprios representantes das APGT´s.
Oferecer subsídio para a avaliação do Plano Diretor integrando de maneira
mais completa possível toda população é um dos objetivos desses instrumentos participativos na revisão do Plano Diretor. Os Fóruns Participativos são eventos setoriais,
abertos à participação da população para trocar informações e experiências, enquanto
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que as Audiências Públicas são eventos centrais, abertos à participação da população
para iniciar o processo participativo. Já as Conferências Municipais são eventos centrais, abertos à participação da população para aprovar as propostas elaboradas durante os Fóruns (IPPLAM, 2019).
Esses Fóruns de Participação, ou seja, o equivalente às Audiências Públicas
foram realizadas nas 5 APGT´s e nos 2 Distritos Municipais, Iguatemi e Floriano, e
utilizou como metodologia a discussão e coleta de dados e demandas, através de uma
dinâmica de trabalho formada por eixos temáticos instalados em salas de discussão,
que os participantes escolhiam. A participação ocorreu de forma que a população teve a
possibilidade de escolher o eixo temático que gostaria de participar, e a partir de discussões eram realizadas contribuições registradas em ata. As contribuições coletadas foram
consolidadas, e então classificadas de acordo com um tema geral específico.
3.1. O Plano Diretor: uma Política Pública elaborada num amplo processo
democrático participativo
A revisão do Plano Diretor que está em andamento pode ser considerada uma
Política Pública em Planejamento Urbano, mas também se trata de uma janela de oportunidades para outras Políticas Públicas de áreas diversas, são várias as ferramentas que
estão direcionadas para o desenvolvimento urbano e que podem ser utilizadas no município por meio dessas políticas públicas. A sociedade pode se valer dessa forma legítima
de atuar conjuntamente com o Estado para consagrar um bom desenvolvimento urbano
para o município, aprimorando através de várias representações, os aspectos econômicos, sociais e ambientais almejados por toda sociedade.
Política Pública conceitualmente concebido nesse trabalho como ação do governo, numa perspectiva teórica daqueles que defendem que existe uma “autonomia
relativa do Estado”, o que faz com que o mesmo tenha um espaço próprio de atuação,
embora permeável a influências externas e internas. Essa autonomia relativa gera determinadas capacidades, as quais, por sua vez, criam as condições para implementação de
objetivos de políticas púbicas (SOUZA, 2006). Por outro lado, a mesma autora admite
que há um reconhecimento de que outros segmentos que não os governos se envolvam
na formulação de políticas públicas, tais como os grupos de interesse e os movimentos
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sociais, cada qual com maior ou menor influência a depender do tipo de política formulada. No processo de revisão do Plano Diretor do Município de Maringá, esse envolvimento está claro e institucionalizado através do Plano Metodológico desenvolvido pelo
IPPLAM, que inclui a participação desses grupos de interesses e movimentos sociais
no âmbito do Grupo de Acompanhamento, e também através das Audiências Públicas e
Fóruns de Participação.
De acordo com Borges (2013), o conceito de política pública é definida como
uma decisão do governo ou como processo que abarca a característica de ser uma ação
dinâmica, de caráter propositivo, podendo envolver o exercício de planejamento em busca
de uma decisão intencional, dotado de sentido, mesmo que este seja o de “não fazer nada”.
A revisão do Plano Diretor Municipal está prevista na agenda governamental do município2, na Lei do Plano Plurianual – Lei 10.546/2017 (com alteração da lei
10.788/2018), no anexo de Programas, Ações e Metas, onde consta a Manutenção e desenvolvimento das atividades do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá
– IPPLAM, sendo esse o órgão responsável pela revisão do Plano. Além disso, esta revisão
é compulsória segundo define o EC, e em Maringá, já se encontrava em atraso desde 2016.
Importante o segundo ponto de explicação acerca da política, independentemente do reconhecimento de um problema ou do desenvolvimento de propostas políticas, eventos políticos fluem de acordo com a dinâmica e regras próprias. Participantes
percebem mudanças na atmosfera política nacional, eleições trazem novos governos e
novas configurações partidárias ou ideológicas ao Congresso, e grupos de interesse de
vários tipos pressionam (ou não conseguem pressionar) o governo com suas demandas.
Contudo, na dinâmica da política, os participantes constroem consenso por meio de negociação, criando emendas em troca de apoio, atraindo políticos para alianças através da
satisfação de suas reivindicações, ou então fazendo concessões em prol de soluções de
maior aceitação (KINGDON, 2006). No processo de revisão do Plano Diretor os acertos
políticos são fundamentais, onde as articulações ocorrem em todas as suas fases. Elas
ocorrem entre o Poder Público e particulares interessados como os representantes dos
ramos da construção civil, da indústria e comércio, do setor imobiliário, representantes
2

A agenda é a lista de temas ou problemas que são alvo em dado momento de séria atenção, tanto da parte das
autoridades governamentais como de pessoas fora do governo, mas estreitamente associadas às autoridades,
conforme expõe Kingdon (2006), complementando que dentro dos possíveis temas ou problemas aos quais os
governantes poderiam dedicar sua atenção, eles se concentram em alguns e não em outros.
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políticos como vereadores, deputados, e representantes dos movimentos sociais e populares como os movimentos e entidades de moradia, movimentos identitários, movimentos ambientais, entre outros.
E por fim, o terceiro e último ponto de explicação são os participantes visíveis,
que é aquele grupo de pessoas no processo que recebe uma considerável atenção do
público em geral, no nosso caso estudado temos atores como o Prefeito, o Presidente do IPPLAM, Secretários Municipais de pastas envolvidas, vereadores. Descobrimos
que o grupo de atores visíveis, aqueles que recebem considerável atenção da imprensa
e do público, define a agenda, enquanto o grupo de atores invisíveis tem maior poder
de influência na escolha de alternativas (KINGDON, 2006). O processo da revisão em
Maringá, através da metodologia implementada (IPPLAM, 2019) mostrou possuir uma
dinâmica própria com o auferimento de critérios que através da coleta de informações
junto à população, são verificadas as políticas públicas do planejamento urbano que
deverão ser implantadas.
De acordo com Kingdon (2006), por meio da imposição de critérios pelos quais
algumas ideias são selecionadas enquanto outras são descartadas, surge ordem a partir
do caos, e padrões substituem a aleatoriedade. Esses critérios incluem viabilidade técnica, a congruência com os valores dos membros da comunidade de especialistas na área,
e a antecipação de possíveis restrições, incluindo restrições orçamentárias, aceitabilidade do público e receptividade dos políticos.
Esse momento do processo participativo pode ser considerado como a “janela
de oportunidades” para colocação de pautas que os interessados venham a ter. Kingdon (2006) diz que uma janela aberta para políticas públicas constitui uma oportunidade para que os defensores de uma determinada causa ofereçam suas soluções, ou
para chamar atenção para problemas que considerem especiais. Sendo que as janelas
são abertas por eventos que ocorrem tanto na dinâmica dos problemas quanto da política. Assim, há janelas de problemas e janelas na política. A revisão do Plano Diretor
de Maringá pode ser considerada talvez mais um evento que ocorre na dinâmica do
problema, quanto da política.
Diversas são as janelas de oportunidades que são abertas junto a esse processo,
como podemos indicar os processos de construção de infraestruturas urbanas, a implantação de medidas de mitigação de impacto ambiental, redução do déficit habitacional,
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resposta a questões sociais e econômicas do município, e também a criação de novos
espaços públicos, e muitos outros mais.
No que se refere aos policy entrepreneurs, que são os atores interessados em
investir recursos para a promoção de políticas que lhes favoreçam, o processo de revisão do Plano Diretor pode ser considerado uma ótima oportunidade para sua atuação.
Acadêmicos, políticos, servidores públicos, a mídia, agentes imobiliários3 surgem nesse
processo demonstrando grandes interesses nas decisões e apontamentos que a revisão do
Plano Diretor pode causar. Kingdon (2006) explica que as propostas destes entrepreneurs
são peças-chave para o processo de amaciamento da dinâmica da tomada de decisões.
Eles escrevem documentos, fazem pronunciamentos, promovem audiências, tentam obter cobertura da imprensa e realizam inúmeras reuniões com pessoas importantes. Eles
circulam suas ideias como experimentos, exploram as reações, revisam suas propostas à
luz dessas reações e circulam as ideias novamente. Eles visam convencer o público em
geral, os públicos especializados e própria comunidade de formuladores de políticas.
(KINGDON, 2006). O Observatório das Metrópoles (IPPUR/UFRJ), núcleo de Maringá,
pode ser considerado um policy entrepreneur, tendo em vista sua atuação engajada junto
a este processo, sendo o núcleo local componente da rede nacional de pesquisadores.
Como vimos, esse processo de revisão caracteriza-se por ser um momento
ideal para que a sociedade civil, bem como os cidadãos individualmente possam expor
seus anseios e requerer suas demandas. Tatagiba (2014) explica que a participação institucionalizada é uma forma de interação caracterizada pelo uso de canais de diálogo
oficialmente sancionados que são guiados por regras previamente definidas, aceitas
pelos envolvidos (e em alguns casos estabelecidas pela lei), e as arenas participativas
formais são caracterizadas por reuniões públicas e documentadas, que têm o propósito explícito de influenciar decisões específicas sobre determinadas políticas. Tais
conceitos aplicam se perfeitamente para o processo em questão, onde a participação
institucionalizada está amplamente regulamentada em leis e regulamentos instituídas
pelo IPPLAM, assim como as arenas participativas foram previamente definidas pela
metodologia utilizada por esse órgão.
3

Uma questão que pode ser objeto de outra investigação é saber qual a presença desses agentes, e dos demais,
a fim de responder se estavam em número e representatividade maior que outros atores sociais, como por
exemplo, os representantes dos segmentos populares e dos movimentos sociais.
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4. O ARCABOUÇO LEGAL DEMOCRÁTICO PARTICIPATIVO
Buscando identificar na letra de lei do PD de Maringá vigente (Lei nº 632/2006),
os dispositivos que conclamam a participação democrática na gestão do território urbano da cidade, distinguindo a utilização dos mecanismos democráticos por meio de
uma classificação adotada que esquadrinhou a disposição dessa inserção, inicialmente
se atendo para o art. 2º da lei, que determina que a mesma está fundamentada principalmente em quatro normas superiores: internacional como a Carta Mundial pelo Direito à
Cidade; federais, como a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade; e, norma
local que seja a Lei Orgânica do Município de Maringá.
A dinâmica desse estudo destaca três agrupamentos dos dispositivos inseridos
no texto legal, classificação essa adotada sem pretensões de valorizar um ou outro dispositivo, mas com o propósito de auxiliar o desenvolvimento e a arguição do trabalho.
O primeiro, buscamos identificá-los como os dispositivos gerais, que são aqueles que
tratam a temática da gestão democrática participativa de forma genérica, avocando
os princípios das leis superiores, que sejam a Constituição e o Estatuto da Cidade, e
conduzindo de forma abrangente. O segundo foi identificado como o agrupamento de
instrumentos concisos da democratização da gestão municipal, que se apresentam de
forma a relacionar o aparato legal disposto no texto. E o terceiro e último grupo, trata-se das esferas de participação democrática dentro do Plano Diretor, enfaticamente
os espaços que propiciam a atuação da gestão democrática participativa, sendo eles os
Conselhos Gestores, as Assembleias, as Conferências, as Audiências, os debates e as
consultas públicas.
Os dispositivos gerais que evocam a gestão democrática participativa, assim
foram classificados, pois estabelecem princípios, apresentam os objetivos, ou conceituam e identificam da formação do direito à participação democrática na gestão municipal do território de Maringá. O inciso IX do artigo 5º inaugura as disposições sobre o
tema, colocando que a função social da cidade será garantida pela gestão democrática e
participativa, descentralizada e transparente, ou seja, estabelece uma diretriz normativa
para um dos princípios mais relevantes que norteiam o direito à cidade, a função social
da mesma, que somente pode ser sustentado essencialmente se houver uma gestão democrática participativa. Essa que pode ser definida e esmiuçada através dos artigos 11 e
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12, onde se inscreve que a gestão democrática é a atuação de instâncias de participação
dos cidadãos nos processos de planejamento, tomada de decisão e controle das ações
públicas por meio de espaços institucionalizados, onde a participação de todas as entidades da sociedade civil organizada, bem como daqueles que tiverem interesse, será
respeitada em todas as políticas públicas, programas, projetos, planos, diretrizes e
prioridades contidas neste Plano, de modo a garantir o controle direto das atividades
e o pleno exercício da cidadania (PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ, artigos 2º, 11 e 12, 2006).
Os objetivos do Plano Diretor são tomados por termos imperativos quando se
remetem a gestão democrática participativa. Garantir, promover, fortalecer, dar publicidade, implementar, acompanhar entre outros, e assim direcionam o planejamento urbano para o alcance desses ideais, de forma universalizadora, mas não menos dirigente que
os demais dispositivos apresentados.
Os dispositivos que apresentam os instrumentos de democratização de forma
concisa são inicialmente enunciados no título V, que trata do Planejamento e Gestão
Territorial, onde no artigo 171, inciso II anuncia que os instrumentos de democratização
da gestão municipal compõem, entre outros, o Planejamento e Gestão Municipal. São
apresentados esses instrumentos no Capítulo III, no artigo 201, e no artigo 200 é conceitualmente preconizado que “entende-se por instrumento de democratização aquele que
tem por objeto promover a gestão municipal descentralizada e participativa”. São dez
incisos que relacionam os instrumentos tidos pela lei como democratizantes: I – debates, audiências e consultas públicas; II – conferências; III – conselhos; IV – estudo de
impacto de vizinhança; V – projetos e programas específicos; VI – iniciativa popular
de projeto de lei; VII – referendo popular e plebiscito; VIII – orçamento participativo;
IX – assembleias de planejamento e gestão territorial; e X – meios de disponibilização
e acesso às informações públicas. Os artigos seguintes, 202 a 205, delineiam como a
gestão democrática participativa pode ser auferida, sendo que devem ser asseguradas
através do Poder Público Municipal, e dispõe que o acesso a informações, no que se
refere aos dados de planejamento e gestão territorial, devem ser veiculados em meios de
comunicação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
Esses instrumentos são os mecanismos para uma gestão democratizante da
cidade, e nessa conjuntura, destacam-se os espaços que propiciam a atuação da po-
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pulação, seja de forma consultiva ou deliberativa. Enfatizaremos em nossa análise os
debates, audiências e consultas públicas; as conferências; as Assembleias de planejamento e gestão territorial, e por fim o Conselho Municipal de Planejamento e Gestão
Territorial – CMPGT.
No que se refere aos debates públicos, eles estão previstos nos artigos 207 e 208
do Plano Diretor Municipal de Maringá, não havendo nesses dispositivos um conceito
para tanto, apenas a indicação de que o Poder Público Municipal promoverá a realização
periódica de sessões públicas de debates sobre temas relevantes de interesse público,
esses que puderam ser solicitados pelo próprio Poder Público através dos Conselhos
Municipais, ou por outras instituições representativas de classe e demais entidades de
representação da sociedade. Para uma melhor compreensão, nos valemos do direito
comparado procurando elucidar o conceito de debates públicos, onde localizamos no
Plano Diretor do município de Vitória – ES que o debate é uma instância de discussão
onde a administração pública disponibiliza, de forma equânime, tempo e ferramentas
para a exposição de pensamentos divergentes sobre ações, planos e projetos, públicos e
privados, relativos à política urbana de interesse dos cidadãos (LEI COMPLEMENTAR
MUNICIPAL DE VITÓRIA ES nº 9271/2018, art. 305).
A acepção de Audiência Pública é referida no art. 209 do Plano Diretor de Maringá, que define como sendo um instrumento de participação administrativa aberto a
indivíduos e a grupos sociais determinados, visando a legitimidade da ação administrativa, formalmente disciplinada em lei, pela qual se exerce o direito de expor tendências,
preferências e opções que podem conduzir o Poder Público Municipal a uma decisão
de maior aceitação consensual. Avista-se nesse dispositivo, que foi alterado pela Lei
Complementar nº 934/2012, que o termo “aberto a indivíduos e a grupos sociais determinados”, restringe a participação popular de uma forma ampla, deixando entender que
não seria toda a população a participar desse espaço de discussão. No entanto, o art. 210
que foi mantido após a Lei que alterou os artigos 209 e 211, faz menção ao Estatuto da
Cidade, que nos termos do art. 43, salienta que para garantir a gestão democrática da
cidade, as audiências públicas, dentre outros instrumentos, deverão ser utilizados (Lei
Federal nº 10.257/2001).
Apesar de também não haver um conceito inerente às Conferências Públicas
na Lei do Plano Diretor do Município de Maringá, através da análise dos artigos 212,
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213 e 214, compreende-se que se trata de um espaço de mobilização do Poder Público
Municipal junto a sociedade civil para a elaboração e avaliação das políticas públicas,
que discutem as metas e prioridades para o Município acerca da territorialidade. Dispõe
a lei que esse instrumento deve ser regulamentado em legislação própria, e em caso de
alteração da Lei do Plano Diretor, deve obrigatoriamente anteceder à alteração. Esses
artigos são regulamentados através da Lei Complementar nº 8508/2009.
A Assembleia de Planejamento e Gestão Territorial – APGT - está inserida na
seção III do Capítulo I do texto da Lei, capítulo esse que é denominado como “Do
Sistema de Planejamento e Gestão Territorial”, diferentemente dos instrumentos de espaços de gestão democrática participativa citados anteriormente, que se encontram no
Capítulo II. O objetivo das APGT´s é a consulta à população das unidades territoriais de
planejamento sobre as questões urbanas e de gestão orçamentária relacionadas àquela
territorialidade, de forma a ampliar o debate e dar suporte à tomada de decisões do Poder
Executivo e do Conselho de Planejamento e Gestão Territorial.
O instrumento que permeia a legislação do Plano Diretor de Maringá por praticamente boa parte do texto legal se refere ao Conselho Municipal de Planejamento
e Gestão Territorial – O CMPGT. Trata-se de um órgão permanente, consultivo e deliberativo em matéria de gestão de políticas públicas territoriais, urbanas e rurais. Ele
é composto de forma paritária por 16 membros entre representantes do Poder Público
Municipal Executivo, do Legislativo, e representantes da sociedade civil. Suas atribuições estão inseridas desde processos de proposições de alterações de leis, o acompanhamento, monitoramento de concessões e implementação de disposições urbanísticas, até
a aprovação e deliberação de planos setoriais e casos omissos na legislação da gestão
territorial. Importante salientar, que a escolha dos representantes do CMPGT é realizada
a cada 3 anos na Conferência de Avaliação do Plano Diretor, ou seja, através de um outro
instrumento de gestão democrática participativa, exposta acima.
A Seção I do Capítulo I da Lei é dedicada inteiramente para o CMPGT, são 8
artigos que criam o conselho, definem objetivos, a composição, a forma de escolha dos
membros, a definição dos segmentos que o compõem, e institui prazos para emissão
de pareceres. Além da seção reservada exclusivamente para o CMPGT, no decorrer
da íntegra do texto legal são positivados 16 artigos que auferem ao CMPGT poderes
de emissão de pareceres, deliberação, anuência, e de ser respaldado por subsídios e a
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garantia de execução de suas decisões pelo Órgão de Pesquisa, Planejamento e Gestão
Territorial, no caso de Maringá o IPPLAM – Instituto de Pesquisa e Planejamento do
Município de Maringá.
Expostos os instrumentos que o Plano Diretor propicia para a gestão democrática participativa, ressaltamos agora o processo de revisão do Plano Diretor do Município
de Maringá, que após alguns anos aguardando o início dos procedimentos, se tornou responsabilidade do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá – IPPLAM,
autarquia vinculada à Administração Pública Municipal de Maringá, destacando que o
Plano Diretor define o CMPGT como responsável por tal condução. A administração
municipal resolveu contratar uma empresa consultora para realizar a revisão do Plano
Diretor, o que fora inclusive objeto de licitação (não concluída), e decidiu por atribuir
essa função para a autarquia da própria Administração Pública.
O IPPLAM está conduzindo seus trabalhos observando além do Plano Diretor
atual, Lei nº 632/2006, também a Lei Complementar nº 934/2012, essa que regulamenta os artigos 209 e 211 do Plano Diretor, disciplinando dessa forma as Audiências Públicas inerentes ao Plano. O art. 2º do dessa lei é taxativo em mencionar que
as Audiências Públicas Municipais relacionadas ao desenvolvimento urbano têm por
objetivo garantir a gestão democrática da cidade, através da mobilização do Poder Público Municipal e da sociedade civil na elaboração e avaliação das políticas públicas
de desenvolvimento urbano.
Observando as leis supramencionadas, a primeira Audiência Pública da revisão
do Plano Diretor do Município de Maringá foi regulamentada através do Decreto nº
538/2019, que convocou a primeira Audiência Pública, estabelecendo que os objetivos seriam o início do processo participativo da revisão do Plano Diretor Municipal; a
apresentação e consulta a população quanto a Proposta Metodológica de trabalho; e a
mobilização da população para a participação do processo de revisão do Plano Diretor
do Município de Maringá. Concomitantemente foram exarados outros dois decretos que
regulamentaram a composição do Grupo Gestor e da Equipe Técnica Municipal.
Importante destacar que nesse primeiro momento a Proposta Metodológica de
trabalho, assim como o cronograma de datas das primeiras Audiências Públicas foram
submetidas para a apreciação do Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial – CMPGT, sendo este um dos meios de participação da sociedade conforme já
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explanado, após análise e discussão aprovou o método e cronograma.
Esse processo de revisão adotou uma metodologia que criou um Grupo de
Acompanhamento no processo participativo da Revisão do Plano Diretor de Maringá.
Tal Grupo foi eleito com os representantes da sociedade, obedecendo a mesma composição do Conselho Nacional da Cidade, sendo: os Conselhos Municipais, os movimentos
populares, sindicatos de empresários e trabalhadores, entidades profissionais e acadêmicas, Organizações Não Governamentais – ONG´s, Câmara Municipal de Maringá, e
representantes das APGT´s. Um Grupo de cooperação técnica também foi constituído,
onde o intuito seria o fornecimento de dados técnicos, materiais e trocas de experiências,
sendo ele formado por instituições de ensino superior, órgãos públicos, entidades profissionais e conselhos profissionais de classe.
Até o encerramento do exercício de 2019, foram realizadas 9 Audiências Públicas, e mais duas Audiências Públicas extraordinárias nos distritos rurais que visavam a
revisão do Plano Diretor de Maringá. Vale destacar a importância das Audiências Públicas 4 a 8, assim como das extraordinárias, pois elas tiveram uma metodologia que
procurou auferir participação concreta da população.
Assim, os chamados de Fóruns de Participação, foram realizadas 7 Audiências
Públicas (4, 5, 6, 7, 8, e as 2 audiências extraordinárias), sendo eventos setoriais, abertos
à participação da população para troca de informações e experiências. Através desses
fóruns, foi realizada uma leitura técnica e comunitária dos problemas e anseios da população acerca do desenvolvimento urbano da cidade. Esses eventos foram realizados
em regiões definidas através das Unidades Territoriais de Planejamento – UTP´s, que
estipulam as áreas de abrangência das Assembleias de Planejamento e Gestão Territorial – APGT´s4. A realização desses eventos nas regiões das APGT´s possibilitou uma
maior mobilização da população para a participação, pois os bairros que compõe essas
APGT´s puderam ter as Audiências ocorrendo próximo dessa população.
Os Decretos nº 1251/2019 e nº 1470/2019 convocaram as Audiências Públicas
de discussão e coleta de dados, que fez parte da leitura comunitária da revisão do Plano
Diretor do Município de Maringá. Fazendo parte da etapa de análise temática integrada,
4

As APGT’s compõem o Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, conforme inciso II do Artigo 174 e
artigo 189 e conforme inciso II do artigo 190, e uma de suas atribuições é dar subsídio para a avaliação do
Plano Diretor. As APGT’s foram regulamentadas por meio do Decreto nº2358/2014.
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onde tais eventos levantaram a demanda que a população possuía em torno do desenvolvimento urbano. Os trabalhos foram divididos em 4 eixos temáticos: social, ambiental,
econômico e urbano, onde a população escolhia com qual eixo gostaria de contribuir,
levando seus anseios para discussão.
Verifica-se que essas 7 audiências (corrigir esse total) foram o ápice da participação popular nesse processo de revisão do Plano Diretor do Município de Maringá,
pois possibilitou para a sociedade uma interação mais próxima com o poder público
municipal, por mais remota que ela pudesse se encontrar. Verificamos também que a
Administração Pública Municipal se valeu de meios diversos para a mobilização que
visava a participação dessa população, divulgando através de jornais, websites, redes
sociais, canais de comunicação como o rádio, todos os fóruns participativos.
Através da análise das atas das Audiências Públicas, verificamos no discurso de
todos os atores uma ampla tendência ao processo participativo. Frequentemente o discurso, principalmente das autoridades, ressaltava a pretensão de se realizar um processo
altamente democrático, e de ampla participação popular. De forma a contribuir para o
processo, a sociedade esteve presente, mesmo que de forma representativa, em todas as
Audiências Públicas, inclusive, vale destacar a presença massiva de populares nos Fóruns de Participação realizados nas APGT´s e nos distritos.
O trabalho desenvolvido pelo IPPLAM nas etapas 1 e 2 do processo foi importante, pois focou na mobilização popular para a participação e, em seguida, na leitura
comunitária. A divulgação nas mídias, o trabalho de conscientização da população foi
realizado, muito embora talvez faltasse uma melhor orientação acerca do que se tratavam as Audiências Públicas e, também, a que se referia a Revisão de um Plano Diretor
Municipal, pois os populares desacostumados com o tema, muitas vezes ficavam alheios
a tais discussões, e não despertava um interesse, pelo desconhecimento do que significa
o planejamento urbano para suas vidas cotidianas, e isso, de fato, não foi aprofundado e apresentado para incentivar a participação da população, o que provavelmente se
vincula a uma visão tecnocrática dos atuais planejadores urbanos à frente do IPPLAM.
Ou seja, depreende-se do observado que há um avanço importante na incorporação dos
marcos legais, na metodologia da revisão do PD, mas, na efetiva realização da revisão,
falta amplitude que alcance no processo participativo, uma representação que incorpore
a totalidade complexa da população maringaense, incluindo muito além da sociedade
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civil, que figura sempre no espetáculo da cidadania, com o qual Maringá se apresenta
externamente, inclusive como modelo de participação vendido atualmente por ex-gestores em consultorias pelo país afora.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entender a construção concreta de novas rotinas de conflito, negociação e participação requer examinar como as redes que obtiveram acesso ao Estado em momentos
particulares trabalharam com práticas históricas de interação Estado-sociedade em cada
área da política (TATAGIBA, 2014). E no caso em tela ao entender o funcionamento
dessa dinâmica auferimos uma melhor visualização de como essa rede de atores se forma e age para prevalecer seus interesses junto ao processo em andamento.
A revisão do Plano Diretor do Município de Maringá demonstra ser uma oportunidade ímpar para colocação das diligências pretendidas pelas diversas frentes, presentes. A rede que se forma junto a esse processo demonstra-se bem delineada através
de seus diversos atores. Todavia, se percebe que a população mais carente das políticas
públicas setoriais não está suficientemente representada no processo.
O contexto normativo veio desde a Constituição Federal de 1988 propiciando o processo participativo, sendo este uma institucionalização democrática. Souza
(2013) afirma que a Constituição de 1988 significou o marco legal que introduziu uma
série de princípios e diretrizes que possibilita a criação de espaços de participação
ampliada de protagonismo da sociedade civil na formulação e gestão de políticas públicas. Passando para a implementação do Estatuto da Cidade que preconizou a obrigatoriedade para os Municípios da criação de seus Planos Diretores, sendo que esses
devem obrigatoriamente ser conduzidos através da gestão democrática participativa
para efetivamente se tornarem válidos.
Os textos normativos inerentes ao processo de revisão do Plano Diretor oportunizam claramente a gestão democrática participativa, entretanto, a verificação deve-se
ir além da letra da lei, pois como Souza (2013) mesmo coloca, deve-se transformar a
letra em realidade cotidiana dos cidadãos. A princípio o processo de revisão do Plano
Diretor de Maringá que ocorre atualmente, vem apresentando no seu desenvolvimento a
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oportunidade do processo participativo, através da própria metodologia do IPPLAM que
possibilitou a formação de um Grupo de Acompanhamento formado por representantes
da sociedade civil, e também através das Audiências Públicas e Fóruns de Participação
que possibilitam a consulta da sociedade nos temas inerentes ao Planejamento Urbano.
A participação, mesmo que indireta, de representantes da sociedade civil possibilita uma interação entre a população e o poder público municipal, ensejando oportunidades para a colocação de ideias para Políticas Públicas pontuais sobre planejamento
urbano e o desenvolvimento da cidade. E foi essa a interpretação que o presente levantamento pode apurar, verificando que ocorreu um processo de participativo que possibilita de certa forma o direito à cidade a esses cidadãos, demonstrando que esse direito
à cidade não se limita apenas a usufruir a cidade, como os espaços, moradias, cultura
etc, mas também trata-se de um direito de participação nas decisões que irão interferir
no cotidiano da cidade, por mais que essa participação não seja abrangente a todos os
cidadãos, verificou-se que o Poder Público buscou formalizar o processo participativo
de acordo com a lei.
No caso de Maringá, o processo de revisão do Plano Diretor Municipal, no
tocante ao desenvolvido até o momento, demonstrou observar as leis superiores, e atendendo o preceito da participação popular no que se refere às Audiências Públicas. Limitações existem no que se refere a conscientização mais pedagógica sobre o assunto, realizando junto a população um trabalho não somente de mobilização para a participação,
mas também de explanações sobre o que se refere o tema tratado, como a contribuição
dos populares podem auferir ganhos para o processo, utilizando uma linguagem mais
acessível e menos tecnocrática, o que não ocorre porque, talvez, os segmentos populares
que demandariam uma “didática mais didática”, uma comunicação menos técnica, não
estão presentes no processo.
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CAPÍTULO IX

O protagonismo do gestor público no
desenvolvimento de Maringá - PR
Domingos Trevizan Filho
RESUMO
Este capítulo apresenta as gestões municipais de cada mandato de prefeito do município
de Maringá-PR, com a finalidade de demonstrar o protagonismo dos gestores públicos no
processo de desenvolvimento municipal. É um contraponto a um discurso hegemônico
ancorado na força da influência da cidade planejada pela Companhia de Melhoramentos
Norte do Paraná (CMNP), pois a empresa loteadora não deve ser apontada como a
“mãe” do planejamento e muito menos do desenvolvimento da cidade. É dado ênfase
às realizações dos prefeitos, com relato das articulações políticas que garantiram a
vitória de cada um nas eleições. Em ordem cronológica, essas etapas foram analisadas
com base em fatos históricos relatados na imprensa; em entrevistas com importantes
personagens ou fatos vivenciados pelo autor. A metodologia utilizada é uma narrativa
construída com informações obtidas em entrevistas com todos os prefeitos (à exceção
do segundo), com pioneiros e políticos locais, pesquisas em jornais, revistas e acervos
públicos, bem como relatos de memórias próprias. Este trabalho se estrutura em duas
seções, sendo que a primeira mostra o início do protagonismo do gestor executivo em
relação ao planejamento e desenvolvimento de Maringá, implementado a partir do
primeiro mandato de João Paulino Vieira Filho (1961-1964) e consolidado nos oito
anos posteriores, respectivamente nas administrações de Luiz Moreira de Carvalho
e Adriano Valente. A segunda parte deste capítulo relata as principais realizações de
cada uma das gestões dos outros 11 prefeitos, de 1973 a 2017. Da primeira gestão, de
Inocente Villanova Júnior, à atual, de Ulisses Maia, as decisões dos prefeitos foram
e ainda são fundamentais para que a cidade mantenha uma característica sui generis¸
diferenciando-se de outras fundadas na mesma época.
Palavras-chave: Política e Poder local; Gestão Pública; Desenvolvimento.
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1. INTRODUÇÃO
Este capítulo trata de um aspecto importante do planejamento e do desenvolvimento de Maringá (PR) que, em pouco mais de 70 anos, se transformou de mata virgem
em um próspero município, com indicadores econômicos e sociais que o apontam como
um dos 10 melhores do Brasil em qualidade de vida. O ponto de partida para essa análise
é 1952, quando Maringá deixou de ser distrito de Mandaguari e elegeu o primeiro prefeito, constituindo, a partir destes gestores públicos, as bases do intenso e acelerado desenvolvimento que o município experimentou. Essa hipótese se contrapõe a uma visão
comum que outorga à Companhia Melhoramentos Norte do Paraná (CMNP) o mérito
quanto ao desenvolvimento local e regional.
Minha inspiração para apresentar este tema primeiramente é a história pessoal.
Maringaense de nascimento, filho de pioneiros, desde criança tive interesse pela política local, quando acompanhava os comícios em cima de caminhões, a distribuição de
propaganda impressa, as discussões entre cabos eleitorais nas ruas e portas de bares ou
campos de futebol, ainda de terra batida, em grande número nos bairros. Ainda antes da
adolescência fui engraxate de sapatos, vendedor de frutas nas ruas e de pipoca e refrigerantes no Estádio Willie Davids.
Na década de 1970 trabalhei na Prefeitura, onde fui contador da Secretaria de
1

2

Este capítulo é parte integrante da Dissertação com o mesmo título, defendida no Programa de Pós-Graduação
em Ciências Sociais da UEM, em 2018.
Mestre em Ciências Sociais, Universidade Estadual de Maringá, trevizanfilho@gmail.com
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Expansão Econômica, antes de decidir-me pela profissão de jornalista. Já na área de
imprensa, fui Diretor de Imprensa do município, em meados dos anos de 1990. Em 40
anos de contato com muitos políticos, entrevistei ou conversei com 14 dos 15 prefeitos
que comandaram o Poder Executivo municipal. Só não tive a oportunidade de falar com
o segundo prefeito, Américo Dias Ferraz. Antes denominado gestor público, ou autoridade pública administrativa, gestor público é o “funcionário público, ocupante de cargo
de carreira, ou agente de empresa estatal que pratica atos de gestão, administra negócios,
bens ou serviços”3.
Numa mudança conceitual, Gomes Filho (2005, p. 4) define os gestores públicos como servidores públicos, funcionários públicos ou simplesmente agentes públicos,
profissionais que compõem a burocracia estatal.
O serviço público passa a ser conduzido como atividade de gestores públicos,
operando nos seus diversos níveis de funcionamento. A visão preconceituosa
de que “só o chefe é quem decide, eu só faço cumprir” é substituída pelo compartilhamento da gestão e das responsabilidades pela boa atuação da Administração Pública. Administrador e gestor são sujeitos conceitualmente distintos.
[...] Nesse sentido, o gestor público (diretores/presidentes de autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas; prefeitos,
governadores, presidente da República) não precisa temer a gestão pública,
por receio de perda de poder político, mas ao contrário, devem conhecê-la e
utilizá-la como forma inteligente de aumento de seu prestígio político, porque
somente através dela será possível dirigir política e administrativamente um
ente ou organização estatal com objetividade, racionalidade e eficiência.²

Defende-se neste trabalho o protagonismo do gestor público, desde quando
ainda falava-se apenas na figura do administrador, enquanto alicerce do crescimento
econômico e do desenvolvimento social de Maringá, portanto, do acesso à cidade. As
características do município foram moldadas a partir de decisões de fortalecimento do
poder local, com a consequente descentralização do poder estatal, provocada pela aproximação da população aos meios de execução de políticas e de tomadas de decisões em
seu espaço de vivência, ou seja, o município.
Para Dowbor (2008, p. 4), o poder local “está no centro do conjunto de transformações que envolvem a descentralização, desburocratização e a participação, bem
3

Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/glossario/g.html>. Acesso em 12 jul. 2018.
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como as chamadas novas tecnologias urbanas”. Canotilho (2002), por sua vez, destaca
que o conceito de poder local, por seu lado, salienta a existência, ao nível das comunidades locais, de um poder que se afirma e limita o poder central, chamando a atenção
para outros centros de decisão a nível territorial. É, neste sentido, uma “manifestação
moderna” do princípio da separação dos poderes em sentido vertical: “É o equilíbrio
entre poderes que torna possível a concretização de um poder local, onde capacitando
a cidadania organizada a gerir o espaço e direcionar políticas públicas às suas reais
necessidades, é facilitada a aplicação de recursos pelo poder público, que poderá investi-los prioritariamente nos problemas apontados pelos cidadãos” (CANOTILHO,
2002, p. 76).
Para Santin (2010, p. 429) o exercício do poder local é “a reconstituição de
espaços comunitários, capazes de recuperar a cidadania a partir do espaço local, reproduzindo identidades fora do Estado, mas legitimados por ele, os quais desencadeiam
um processo de combinação e articulação permanente entre a democracia direta de
participação voluntária dos cidadãos e a democracia representativa” (SANTIN, 2010,
p. 419).
O empoderamento de Maringá e sua transformação em poder local, com políticas públicas próprias voltadas ao seu desenvolvimento, é destacado em duas seções
deste trabalho. A primeira mostra as ações entre 1952 e 1972, quando, depois de oito
anos de percalços, o mandato de João Paulino Vieira Filho (terceiro prefeito, 19611964) consolida o gestor público como protagonista do executivo no planejamento
e desenvolvimento de Maringá. A segunda seção relata as realizações dos outros 11
prefeitos que adotaram políticas na linha implantada por JP.
O poder decisório do chefe do Executivo é demonstrado a partir de narrativas
de episódios que contextuam as ações do gestor público como essenciais para a definição do futuro de Maringá. Vê-se em vários trechos que a pesquisa narrativa será
o principal recurso metodológico utilizado nesta pesquisa. “O objeto de estudo da
pesquisa narrativa são as histórias narradas. As pessoas precisam ser entendidas como
indivíduos, que estão sempre em interação e sempre inseridas em um contexto social.
Esse conjunto de termos formam um espaço tridimensional para a investigação narrativa. “Experiência é um fator importante para pesquisa narrativa [...]” (SAHAGOFF
2015, p. 2).
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Dediquei minha vida profissional ao contato com autoridades e pessoas comuns, quase anônimas, que ajudaram a construir Maringá. Lavradores, comerciantes,
motoristas, radialistas, funcionários públicos e outros desbravadores. Todos foram
testemunhas dos fatos mais marcantes dos 73 anos da cidade, que teve o crescimento
impulsionado pelo investimento de quem apostava na riqueza da terra ou pelos pioneiros em busca de um lugar onde pudessem realizar o sonho de ser proprietário de uma
pequena área para plantar café, o “ouro verde” das décadas de 1940 e 1950.
Ao destacar a atuação dos gestores públicos no desenvolvimento da cidade,
pretendo colocar em segundo plano a “lenda” que atribui o sucesso de Maringá exclusivamente ao planejamento da Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná. O
objetivo é mostrar que o município, com seus acertos e erros, é resultado direto da
ação dos seus gestores públicos, das medidas políticas, econômicas e sociais adotadas
por cada um dos governantes.
A ênfase dada aos que decidiram o rumo da história de Maringá é resultado de
um “mosaico” de informações, montado a partir de pelo menos 100 entrevistas com os
personagens que em algum momento participaram ou foram testemunhas de fatos importantes ou momentos marcantes do município. Por isso, destaco também a força do
poder local, determinante para que a cidade tivesse desenvolvimento mais organizado
e com índices positivos mais elevados que de outros municípios brasileiros.
Ao fugir do planejamento central, da política dominante do governo federal,
Maringá se organizou para ter em suas próprias ações um modelo próprio de organização, pelo menos no seu espaço de 487,9 km². Villasante (1988) aponta que o local é
menos um espaço físico e mais um conjunto de redes estruturadas em torno de interesses identificáveis que levam a indagações sobre o espaço político local, as disputas e
os conflitos, sobre a memória política local e as formas de exercício do poder. O local
é, então, a singularidade, com história e memória próprias, com identidades e práticas
políticas determinadas e, como “objeto de investigação, o local não é, portanto, apenas fisicamente localizado, mas socialmente construído” (FISCHER, 1992, p. 107).
Verificamos que em Maringá, muito antes da Constituição de 1988, o poder
local já havia se organizado, ainda sem a institucionalização dos Conselhos, Associações atuantes, audiências públicas e outras formas de participação democrática. Era
uma organização comandada pelo poder executivo.
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2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada é uma narrativa construída com informações obtidas
em entrevistas feitas pelo autor com todos os prefeitos (à exceção do segundo), com
pioneiros e políticos locais, pesquisas em jornais, revistas e acervos públicos, bem como
relatos de memórias próprias. Resultado de um acervo de informações coletadas na
atividade profissional ou nas poucas publicações que se dedicaram a retratar Maringá
desde sua fundação. Outra fonte se constitui por 100 entrevistas com os personagens
que em algum momento participaram ou foram testemunhas de fatos importantes ou
momentos marcantes do município.
Outra parte dessas narrativas é baseada em minhas memórias, de fatos que presenciei ou acompanhei ao longo de quase cinco décadas de interesse pela história política do município. Por isso, alguns episódios são relatados na primeira pessoa.

3. A GÊNESE DO PROTAGONISMO DO GESTOR PÚBLICO
EXECUTIVO: O JEITO JOÃO PAULINO DE GOVERNAR
Tarde de domingo, setembro de 1960. Na Rua Paranaguá é pequeno o movimento de moradores da Vila Sete. Barrancos com pouca grama nos dois lados da
via maltratada, com muitos buracos na terra batida e poeira invadindo as casas de
madeira, quase todas sem qualquer pintura. Balaústres também de madeira cercam os
espaços de cada família, separando quintais onde se destacam as hortas, mangueiras,
cajuzeiros, goiabeiras, laranjeiras e um ou outro galinheiro ou chiqueiro de porco.
Quase na esquina das ruas Paranaguá e Tietê, três homens conversam sentados em um formoso tronco de peroba, que já sustentou uma nobre árvore derrubada
anos atrás e deixada como banco. Tornou-se o ponto de encontro para quem subia ou
descia em direção à Oficial4 ou às últimas casas, pouco antes do campo de futebol
que separava a Vila da fazenda de café do Seu Tonico, nascido Antonio Manfrinato,
na realidade o administrador e não dono do rico espaço de propriedade do Doutor
4

Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/glossario/g.html>. Acesso em: 12 jul. 2018.
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Aristides Souza Melo, gerente da Companhia de Melhoramentos.
Seu Tonico era quem melhor conhecia aquela área, onde chegara em 1947, ainda antes de a CMNP começar a vender as primeiras datas da cidade. E naquele domingo
de setembro, o administrador tinha um motivo especial para conversar um pouco mais,
antes de voltar para a fazenda e ouvir a transmissão de algum jogo pela Rádio Bandeirantes, única emissora de fora com sinal captado pelo aparelho da Philco, com válvula
que demorava para esquentar. A voz do locutor sumia e voltava, a ponto de no grito de
gol ficar sempre a expectativa de qual time era. Não raras as vezes, um torcedor do Corinthians, Palmeiras, São Paulo ou Santos comemorava e depois descobria que o gol era
do adversário.
Aquele dia a conversa era com um doutor, presença ilustre na Vila, que era o
fim da linha, onde a cidade acabava, continuação da ainda estrada de terra que atravessava a Oficial. Mais que um doutor, um “senhor promotor”, o visitante era João Paulino
Vieira Filho. O outro interlocutor era Luiz Pinhavel Filho, o Seu Luiz, também um dos
pioneiros da Vila e um dos primeiros motoristas de ônibus da cidade. Os dois sabiam
bem o quanto era dura a vida no local e reclamavam com o doutor da falta de atenção da
Prefeitura. O Doutor concordava com as lamúrias e prometia:
“Olha, Seu Tonico, isso aqui ainda vai ser um dos melhores lugares para se
morar. O Senhor e o Seu Luiz nunca devem vender essas datas. Aqui ao lado ainda vai
ter uma universidade, um estádio de futebol, hospital [...]. Isso aqui ainda vai valorizar
muito, vocês vão ver. O que precisa é ter um prefeito com mais conhecimento, mais trabalhador. Enquanto tiver gente como o Américo, Maringá não vai pra frente. Precisamos
ter uma cidade feita no capricho, tudo bem organizado. Se todo mundo se juntar, Maringá vai ser o melhor lugar do Paraná, porque a terra aqui é muito boa e bem plana. O
problema é que ainda não teve um prefeito com conhecimento para comandar a cidade
e colocar ordem na casa”.
João Paulino já falava como candidato, em busca do apoio dos moradores das
vilas, onde quatro anos antes Américo Dias Ferraz vencera a eleição para prefeito, contrariando os prognósticos e desafiando a força da Companhia de Melhoramentos. Eram
os últimos meses de um mandato conturbado, marcado pelo descontrole financeiro e o
descompromisso do prefeito com os assuntos do município.

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
285

Capítulo IX - O protagonismo do gestor público no desenvolvimento de Maringá - PR
Domingos Trevizan Filho

4. RESULTADOS
4.1.

Os problemas do primeiro prefeito: Inocente Villanova Júnior

Nos quatro anos de vida do município, Inocente Villanova Júnior, primeiro prefeito, eleito em 1952, enfrentara uma implacável retaliação da Companhia de Melhoramentos, de quem decidiu cobrar impostos para viabilizar a estruturação do município,
contrariando o poder econômico da CMNP lutou desde o início do mandato. Morador
e desbravador da Vila Operária, dono de uma serraria bem consolidada, fama de bom
administrador, Villanova assumiu a árdua missão de viabilizar uma Prefeitura sem qualquer recurso. Vereador na primeira legislatura, Jorge Ferreira Duque Estrada conta em
Terra Crua, o primeiro livro sobre Maringá, que de Mandaguari não foi herdado sequer
um lápis ou um enxadão para ajudar nos sepultamentos dos mortos (DUQUE ESTRADA, 1961).
Antônio Mário Manicardi, o Nhô Juca, primeiro funcionário da Prefeitura de
Maringá, foi também testemunha do conflito entre Vilanova e a Companhia de Melhoramentos. Com o município sem dinheiro, o prefeito autorizou o cadastro dos imóveis
e a primeira cobrança de IPTU. Dona de mais de 5 mil datas, a Companhia não aceitou
a mesma base de cálculo aplicada a outros proprietários. O prefeito conseguiu aprovar
a lei na Câmara de Vereadores e passou a ser alvo de uma intensa campanha articulada
pela colonizadora. Com apoio da Associação Comercial, criada em 1953, a Companhia
atacou o “homem do imposto”, Balthazar Lopes Fernandes, nomeado por Vilanova para
conduzir os cálculos e a cobrança.
Pressionado, Inocente Villanova criou um Conselho para revisar as discrepâncias dos tributos, sem isentar a CMNP. Foi pouco para diminuir o conflito. Quando Napoleão Moreira da Silva assumiu a presidência da Câmara, a colonizadora ganhou um
forte aliado para tentar cassar o mandato do prefeito. A crise chegou ao auge em junho
de 1954, quando os vereadores aprovaram a cassação do mandato de Inocente Villanova, por sete votos a dois. O prefeito entrou na Justiça para não ser deposto. Mais do
que isso, recorreu a um método comum na política dos anos 60: os jagunços. Manicardi
estava lá e conta: “O Villanova mandou atirar em quem se aproximasse da Prefeitura,
porque a oposição ameaçava tirá-lo à força. Eu fui falar com o grupo e alertei que po-
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deria acontecer uma chacina. Os organizadores do grupo desistiram, mas o médico José
Mário Hauari chegou a levar um tabefe e foi expulso por um jagunço chamado Pedro,
que ainda o ameaçou com um revólver” (SILVA et al., 2018, p. 46).
Foi assim, entre processos, tapas e revólveres, que Inocente Villanova conseguiu chegar ao último ano de mandato. Mesmo fragilizado pelo isolamento político e
com os cofres comprometidos pelo boicote ao pagamento de impostos, conseguiu construir escolas, a maioria rurais, além do Hospital Municipal, Matadouro Municipal e a
Garagem da Prefeitura. Implantou o cemitério, preparou a área para o estádio de futebol
e ainda abriu estradas rurais, como a ligação entre Ivatuba e Doutor Camargo, distritos
de Maringá.
4.2.

O vendedor de galinhas que virou prefeito: Américo Dias Ferraz

Foi nesse ambiente de tensão política que a oposição se preparou para vencer a
eleição de 1956. O quadro eleitoral estava praticamente desenhado, quando o inquieto
Américo Dias Ferraz, rico, dono da Cafeeira Santa Luzia, da Máquina Ouro Verde e do
Bar Columbia, decidiu também disputar a Prefeitura. Entre oposicionistas e situacionistas, Américo viu no descontentamento da população a oportunidade para aparecer como
o “novo”, aquele que representava um rompimento com a velha forma de fazer política.
Com grande tino comercial, enriqueceu como comerciante de café, o ouro verde do
norte do Estado.
A candidatura de Américo foi anunciada depois que os concorrentes já estavam
com as alianças articuladas. Dinheiro não faltava e o comerciante de café juntou ao
poder econômico um importante ingrediente popular: a música. Seu violão passou a ser
instrumento de campanha, criando a imagem de violeiro, embora fosse bastante limitada
a vocação artística do candidato, que tocava mal, cantava pouco, mas atraía o público.
Meu pai, Domingos Trevizan, era motorista de caminhão e transportava café
para a Santa Luzia. Ele ainda lembra os detalhes de como a candidatura do comerciante
foi impulsionada. Com 3 milhões e 200 mil cruzeiros, Américo adquiriu uma possante
motoniveladora Cartepilar. Avisou a Prefeitura e começou a abrir avenidas, nivelar ruas
e comer poeira em cima do monstro de ferro e aço, como descreveu a Revista Maringá
Ilustrada, em agosto de 1957. Foi assim que Américo, do PSP, ganhou a eleição com
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4.200 dos 12.088 votos. Haroldo Leon Perez, o favorito, ficou em segundo, com 2.844
votos. Na Câmara, nenhum vereador conseguiu a reeleição, com uma impressionante
renovação de 100 por cento das cadeiras, prova do descontentamento do eleitor e da
busca de renovação.
Mas a violência e a incompetência foram as marcas da gestão, além de problemas de endividamento que levaram o prefeito a ficar o dia todo na cafeeira, de onde
despachava assuntos da Prefeitura e das suas empresas, até por fim, entregar o comando
do município a um preposto, o sargento Afonso Pinheiro de Camargo. A cidade transformou-se em um caos administrativo. Descrente, boa parte da população parou de pagar
impostos. Funcionários municipais ficaram meses sem receber salário.
O último ano do mandato foi melancólico, com Américo licenciado e o município comandado pelo presidente da Câmara de Vereadores, Alceu Hauari. Apesar da terrível crise e o descontrole político e administrativo, a gestão de Américo Dias Ferraz ainda conseguiu deixar algumas marcas, como a fonte luminosa da Praça Raposo Tavares,
algumas cancelas nas passagens de nível da linha férrea e a criação das subprefeituras
de Floresta e Ivatuba. Comprou dois carros-pipas, uma motoniveladora e construiu oito
escolas de madeira. Criou o Corpo de Bombeiros e iniciou a construção da estação rodoviária. Também começou a construir o Mercado Municipal e criou a Pedreira Municipal.
4.3. A vitória do Promotor-Administrador: João Paulino Vieira Filho
O insucesso do prefeito dos pobres, como Américo era visto, deixou o caminho
aberto para que a elite comandada pela Companhia de Melhoramentos e pela Associação Comercial viabilizasse uma candidatura com grande chance de vitória.
O nome escolhido foi o de João Paulino Vieira Filho (JP). Com trânsito fácil
entre os empresários, fazendeiros e a CMNP, JP era visto como um político que reunia
competência, seriedade e liderança. Do PSD, aliado do governador Moyses Lupion,
conseguiu atrair o apoio de outros partidos, como PRP, PR, PTN e PDC, que não lançaram candidatos. Mas não foi fácil. Mesmo sem a ameaça de candidatos populistas, a
disputa foi acirrada entre João Paulino e o udenista Vanor Henrique. JP venceu com
uma diferença de pouco mais de 300 votos. Pela primeira vez um candidato vencedor
conseguiu eleger também a maioria dos vereadores.
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O discurso do promotor era mais técnico do que político. As promessas feitas
ao Seu Luiz e ao Seu Tonico, na Vila Sete, foram repetidas em toda a cidade. João
Paulo falava como modernizaria a cidade, substituiria o barro vermelho pelo asfalto
e garantiria um crescimento humanizado, com melhores condições de vida para a
população que crescia rapidamente, mas sofria com a falta de atendimento básico,
principalmente na saúde, transporte e iluminação pública.
Um plano bem definido de João Paulino era o investimento em infraestrutura. A
meta de organizar a cidade em quatro anos exigia mais profissionalismo na Prefeitura e
assim surgiu a história do protagonismo do gestor público no desenvolvimento de Maringá. JP contratou consultores de São Paulo para colaborar na criação de uma estrutura
administrativa eficiente e exigiu o aperfeiçoamento do funcionalismo, iniciativa inédita
para um município do interior, com muita lama e pouco história. O próprio prefeito contou essa experiência em conversa que tive com ele, em 1978: “Menino, se você quiser
aprender bem seu ofício vai ter de estudar muito e aprender com especialistas. [...] Contador tem de entender não apenas de lançamentos, de débito e crédito. Precisa conhecer
também orçamento e planejamento, além de exigir que tudo seja feito dentro do prazo.
Tem de acabar com essa história de que em prefeitura tudo é demorado”.
João Paulino começou a fase de grandes obras na cidade. Obcecado por asfalto, ficou famoso por levantar de madrugada e vistoriar as obras nas ruas e avenidas. Fez isso na Avenida Paraná, e no Viaduto do Café, na Avenida São Paulo, com
o trem passando por cima e os carros por baixo. Frequentemente aparecia para ver
construções no Maringá Velho, Vila Operária ou Vila Sete. Dizia que não queria ver
crianças amassando barro para estudar e nem carros atolados. As contas da Prefeitura
foram controladas com extremo rigor e não faltou dinheiro para grandes investimentos. João Paulino fez 370 mil metros quadrados de pavimentação em quatro anos,
um número extraordinário para a época. Também concluiu a Rodoviária, implantou
a Biblioteca Municipal, criou a Pedreira Municipal e a fábrica de tubos que viabilizou as galerias de águas pluviais. Investiu em saneamento básico e, para isso, criou
a Codemar, empresa de economia mista, que começaria a rede de água tratada e de
esgoto na cidade5.
5

Fonte: Documentos do Patrimônio Histórico de Maringá; Secretaria Municipal de Cultura.
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Apostou na paixão do povo pelo esporte para popularizar sua imagem. Construiu a arquibancada descoberta do Estádio Willie Davids, toda de concreto. No seu
mandato ajudou o Grêmio Esportivo Maringá a crescer e ser bicampeão paranaense,
em 1963 e 1964, sempre com o estádio lotado. Por outro lado, praticamente ignorava
a política da Câmara de Vereadores, a ponto de realizar obras em bairros sem ouvir qualquer aliado. João Paulino só não teve problemas nas votações do Legislativo
porque fez uma boa gestão e quem estava ao lado dele tirou proveito político do alto
índice de aprovação da administração.
4.4. Um sucessor pouco político: Luiz Moreira de Carvalho
Com grande popularidade, não foi difícil para o ex-promotor de Justiça eleger
o sucessor. O escolhido foi o médico Luiz Moreira de Carvalho, um mineiro que estudou em Curitiba e aventurou-se primeiro em Marilândia e depois em Maringá, onde
chegou em 1949. Não gostava de política, a ponto de dizer que nem se lembrava em
quem havia votado na eleição para o primeiro prefeito do município. Foi um dos fundadores da Sociedade Médica e a pedido de Ângelo Planas foi candidato a vereador,
em 1952. Não se elegeu. Em 1956 repetiu a experiência, sempre a pedido dos amigos
para ajudar o grupo político. Mais conhecido e com um respeitável número de pacientes, elegeu-se vereador e ainda foi reeleito em 1960. Discreto, respeitado e nada polêmico, Luiz Moreira de Carvalho era o aliado ideal para João Paulino. Perfeito para ser
o candidato à sucessão. E assim aconteceu em 1964. Sob as asas de JP, Carvalho foi
candidato pelo PDC e derrotou o advogado Adriano José Valente, da UDN, em eleição
tranquila e sem surpresa. Teve mais de 60% dos votos.
Fortemente influenciado pelo antecessor, teve uma gestão tão discreta quanto
ele. Não foi um tocador de obras, mas não deixou de seguir a linha de João Paulino.
Manteve a cidade bem cuidada e urbanizou praças, como a José Bonifácio, a Rocha
Pombo e a Emiliano Perneta. Também foi Luiz de Carvalho quem construiu a Rodoviária de Iguatemi, criou a Cohab, ampliou o Albergue Noturno, melhorou as condições
das estradas rurais do município e teve forte participação no movimento político que
conseguiu o asfaltamento das rodovias Maringá-Campo Mourão, Maringá-Paranavaí
e Maringá-Umuarama.
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4.5. O grito do MDB: Adriano Valente
Mas se a discrição de Carvalho foi boa para manter JP com forte influência
na Prefeitura, o mesmo não se pode dizer quanto ao custo eleitoral. A cidade era bem
conduzida, mas eleição não se ganha apenas com boa administração. Na campanha
de 68, João Paulino apostou apenas na continuidade do modelo que iniciara em
1961. Até usou o futebol como arma de campanha, alertando que se Adriano Valente
ganhasse a eleição, o Grêmio acabaria. O jingle cantado em comícios e repetidos
nos alto-falantes dos jipes que percorriam as ruas da cidade era todo voltado ao continuísmo. A letra permanece viva até hoje na minha memória, tantas as vezes que a
ouvi nos comícios ou na cantoria dos cabos eleitorais que frequentavam os lugares
mais movimentados da cidade.
Mas a oposição descobriu logo no início da campanha que a crítica não deveria ser à administração e sim ao grupo político liderado por João Paulino. A estratégia começou a surtir efeitos a partir do boca-a-boca. Adriano Valente tinha cabos
eleitorais mais espalhafatosos e barulhentos. Um deles, José Gonçalves Sobrinho, o
Zelão, morava na Rua Tietê, onde nasci e passei minha infância. Zelão passava o dia
agitando a campanha nas ruas. Com quase nenhum estudo, foi o criador da frase que
marcou a disputa de 1968: “Essa não deu Arena”.
O ambiente político em Maringá não retratava o quadro de outras cidades do
interior. Após o golpe militar de 64, começou a nascer na cidade uma oposição silenciosa, mas efetiva. O MDB ganhou força como única opção dos descontentes com a
ditadura, arrebatando eleitores da periferia e da elite dividida. Perseguidos pelo regime militar, os sindicatos não conseguiam mais articular movimentos em defesa dos
trabalhadores. A estratégia mudou e as ações passaram a ser coordenadas por grupos
clandestinos, como a “Organização”, um movimento articulado e descrito assim por
Laércio Souto Maior: “...um grupo de guerrilha urbana surgido em Maringá com o
intuito de estruturar um polo de resistência ao regime militar na cidade (...) aspirando
apoiar o sonhado levante nacional, que seria liderado pelo governador Leonel Brizola” (FATO MANDACARU, 2018).

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
291

Capítulo IX - O protagonismo do gestor público no desenvolvimento de Maringá - PR
Domingos Trevizan Filho

4.5.1 O desafio de Adriano Valente
Favorecido pela insatisfação do eleitor com o regime militar, representado na
eleição pela Arena, Adriano Valente vence a eleição. Empossado, o maior desafio era
promover mudanças sociais, com maior atenção aos pobres, mas sem desprezar o
planejamento que JP e Luiz Moreira de Carvalho implantaram em oito anos. O prefeito criou, então, o ETEPLAN, escritório de planejamento comandado por Vicente
Queiroga, arquiteto com ideias modernas e arrojadas, que Adriano conheceu no Rio
de Janeiro. Lá foram criados projetos estruturantes para o futuro de Maringá. Nas
pranchetas foram traçados os projetos do Parque de Exposições, Parque do Ingá e o
principal deles, o da Universidade Estadual de Maringá. Mais uma ação ousada de um
gestor que tomou para si a decisão de apostar na inovação e na modernidade.
Esse protagonismo, que passou a marcar as administrações do município,
pode ser retratado na insistência de Adriano Valente para que fosse implantada a Universidade Estadual de Maringá. O governador Paulo Pimentel não queria criar a UEM
e preferia ter em Londrina a Universidade do Norte, com extensão em Maringá. Depois de conquistar o apoio de um grupo de intelectuais e empresários, o prefeito não
aceitou a decisão e mobilizou a região para pressionar o governo.
A resistência de Pimentel foi minada num episódio inusitado. Adriano foi a
Curitiba e cruzou o carro oficial, um Ford Galaxie preto, no portão da casa do governador, impedindo-o de sair para trabalhar no Palácio do Iguaçu. O governador se espantou com a atitude e rendeu-se ao pedido dos maringaenses. Ainda sob forte pressão
política, coordenada pelo prefeito, assinou o decreto criando a UEM, que ocuparia a
fazenda do Doutor Aristides, onde Seu Tonico cuidava da plantação de café. Nasceu
assim um dos mais importantes fatores do desenvolvimento cultural e econômico da
Cidade Canção.
Além de viabilizar a universidade e o Parque de Exposições, que a Companhia de Melhoramentos relutou em doar o terreno, Adriano Valente também viabilizou
muitas obras. Começou a construção do campus, criou o Parque do Ingá, retirou os paralelepípedos e asfaltou as Avenidas Brasil e Getúlio Vargas. Também iniciou a construção do Paço Municipal, pavimentou 375.130 metros quadrados de ruas e avenidas,
implantou 20.665 metros lineares de galerias de águas pluviais e ainda ajardinou vá-
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rias praças. Só conseguiu esse resultado administrativo porque, embora eleito por um
partido de oposição, abriu canal de diálogo com os governos estadual e federal.

5. MARINGÁ SEGUE MODELO DE GESTÃO CRIADO POR JOÃO
PAULINO VIEIRA FILHO
5.1 Não deu zebra: Sílvio Barros venceu
Apesar de problemas com os moradores, a gestão de Adriano Valente deixou um
importante legado político, favorecendo o MDB em mais uma eleição. Em 1972, o partido não teve muita dificuldade para eleger o deputado federal Sílvio Magalhães Barros,
engenheiro que fora vereador e deputado estadual. Com profundas raízes com a Associação Comercial e Industrial, Sílvio era comerciante e genro de Odwaldo Bueno Neto,
fundador e ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Maringá (ACIM).
Não era, portanto, um oposicionista próximo aos moradores da periferia.
Insatisfeito com a candidatura de Marco Antonio Lourenço Corrêa, pela Arena,
João Paulino apoiou Sílvio Barros. Ficou fácil e praticamente não houve disputa e sim
uma homologação do nome do engenheiro que tinha a simpatia da elite empresarial e
das famílias mais tradicionais da cidade. Sílvio venceu sem dificuldade, chegando a
mais de 65% dos votos.
Nessa eleição ocorreu mais um episódio pitoresco, que serviu de combustível
para o MDB e o incansável Zelão. O mote de campanha do candidato Egídio Asmann
era o “vai dar zebra”. Foi o que restou diante do franco favoritismo e da tradição política
de Sílvio Barros. Em versão nunca comprovada, os emedebistas espalharam pela cidade
que Asmann havia pintado um jumento com listras brancas e pretas para desfilar como
se fosse zebra. A experiência não era novidade, mas o animal teria morrido por causa da
toxidade da tinta utilizada. Com ou sem a falsa zebra, faltou voto para o dono da tradicional Casa Gaúcha, que vendia armas na Avenida Paraná.
O amplo apoio deixou para Sílvio Barros a responsabilidade de atender a elite e
não abandonar as melhorias nos bairros. O prefeito notabilizou-se como um tocador de
obras, respaldado pela profissão de engenheiro. Beneficiado pelo grande volume de re-
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cursos repassados pelo governo federal para os municípios geralmente a fundo perdido,
teve condições de aumentar consideravelmente os investimentos de obras estruturais.
Com dinheiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), ampliou a rede coleta de esgoto
na área central e as lagoas de estabilização da Zona Sul.
Barros também construiu o Ginásio de Esportes Chico Neto, reformou e ampliou o Estádio Willie Davids e prosseguiu com a obra do Paço Municipal. Construiu o
prédio da Biblioteca Municipal, na Avenida XV de Novembro, além dos programas de
casas e apartamentos, como os Conjuntos Karina e Borba Gato, e os condomínios Maurício Schulmann e Cristóvão Colombo.
Nem tudo, porém, foi realização de obras na gestão de Sílvio Barros. Polêmico, o prefeito usou dinheiro público para reformar o banheiro da sua casa, com o
argumento de que recebia muitas autoridades e precisava de um local mais adequado.
Virou até piada do Chico City, programa humorístico de Chico Anísio, maior audiência da televisão brasileira.
As finanças também foram obstáculo naquela gestão. Com várias obras, em
muitos momentos o prefeito perdeu o controle do caixa e atrasou as contas do município. Brigou com a Copel por causa de uma renegociação da dívida com a fatura de
energia e o Paço Municipal ficou muitos dias sem luz. Um gerador movido a óleo diesel, barulhento e pouco eficiente, foi levado para a frente da Prefeitura, mas funcionava
poucas horas por dia. Os servidores trabalharam à luz de vela ou farolete por cerca de 15
dias, até o imbróglio ser solucionado.
Dessa forma Sílvio Barros chegou ao final do mandato, com força para ainda
articular a sucessão. Para cumprir um acordo na eleição de 1972, Sílvio ajudou João
Paulino em 1976. A estratégia foi montar chapas com sublegendas que favoreceriam JP.
A ordem era evitar que o advogado e professor Horácio Racanello, da ala mais combatente do MDB, ganhasse a Prefeitura. E deu certo.
5.2 A volta de João Paulino
A Arena teve três candidatos e conseguiu 61% dos votos, contra 35% do MDB.
JP, mais uma vez com maioria na Câmara de Vereadores, retomou o projeto de crescimento planejado e com custo alto para a população. Com empréstimo junto ao Gover-
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no federal, através do Projeto Cura, investiu na abertura de ruas e avenidas, principalmente na extensão do Jardim Alvorada. Foi duramente criticado pela oposição, que o
acusava de ligar o “nada a lugar nenhum”, mas insistiu em avenidas largas e ruas que
mantinham o padrão.
Com aluguel e impostos nas alturas, quem morava na Vila Sete teve de “fugir”
para o Conjunto Nei Braga. Quem vivia no Jardim Alvorada foi para o Jardim Ebenezer.
Quem passou boa parte da vida na Vila Operária correu para os lados da Cidade Alta.
Aos moradores do Maringá Velho, restou o Conjunto Nei Braga ou Borba Gato e assim
por diante. Não demorou muito para que ultrapassassem os limites do município e chegassem a Sarandi e Paiçandu.
Fiel ao seu planejamento, quaisquer que fossem os custos sociais, João Paulino
manteve a rotina de obras e transformou o trecho da BR 369, que corta a cidade, em avenida urbanizada. A antiga “Oficial” pôde finalmente ser chamada de Avenida Colombo,
com a duplicação das vias, canteiro e alinhamento dos prédios. Deixou de ser uma via
de passagem e transformou-se em eixo comercial.
No seu segundo mandato, JP tinha planos ainda mais audaciosos. Visava o Governo do Estado e não teve dúvidas quando precisou enfrentar a oposição de alguns
vereadores nos episódios mais polêmicos. Continuou a política que chamava de desenvolvimentista e os adversários mais politizados classificavam de higienista, por meio da
qual acabara com a ocupação que deu origem a uma pequena favela atrás do cemitério
municipal, expulsando as famílias que ocupavam improvisadas casas de madeira. O
método era direto: o prefeito ia pessoalmente ao local e avisava aos moradores que em
15 dias um trator da prefeitura derrubaria tudo o que estivesse no local. Oferecia como
alternativa a mudança para um local distante.
Na esquina das Avenidas Colombo e Paraná, área bem mais nobre, dez famílias moravam em barracos de madeira. O local era conhecido como Casas dos Pobres
e dividia espaço com circos e parques de diversões que passavam pela cidade. Um
cadeirante de apelido Gaúcho, que ninguém sabia o nome, era um dos moradores.
Sem andar e com problemas mentais, ele foi um dos expulsos pelos fiscais do prefeito.
Quem aceitou foi morar em casas cedidas pelo município na divisa com Paiçandu. Os
que não quiseram foram pagar aluguel em casas parede-e-meia que dividiam quintais
nos bairros mais afastados.
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Onde a princípio seria construído o Hospital Universitário foi levantado um moderno supermercado, o Musamar, que tinha até lanchonete e cascata de água na entrada.
O mesmo prédio ainda comportava a Dizzy, boate mais badalada da cidade, instalada pela
família Calijuri e inaugurada com a presença dos atores Tarcísio Meira e Glória Menezes.
A cessão de espaço público para a construção de um prédio privado até hoje levanta suspeitas e foi alvo de disputa judicial.
Enquanto “limpava” a cidade, João Paulino elaborava um arrojado projeto de saneamento básico: preparar Maringá para ter 100% dos imóveis com água tratada e coleta
de esgoto, o que gerou um grande embate com alguns vereadores da oposição quando
decidiu transferir o serviço de água e esgoto à Sanepar. Primeiramente ele extinguiu a
Codemar, criando a Secretaria de Expansão Econômica, comandada pelo seu vice, o engenheiro Sinclair Sambatti, incumbida de estender a rede de água a bairros da Zona Sul e
do extremo da Zona Norte, aumentar o volume tratado e ampliar a Estação de Tratamento.
Inaugurado em 1969, o sistema não conseguia atender a população que aderiu à
rede. Os jornais publicavam com frequência o sofrimento dos moradores com a falta de
água e lembravam da decisão da administração Adriano Valente de fechar os poços dos
quintais. No dia 26 de janeiro de 1977, o jornal O Estado do Paraná estampava na manchete de uma página: “Torneiras continuam secas. Até quando?” Sem ampliação, apenas 65%
da população urbana era atendida. Em 1979, com mais água tratada e muita briga com
os poucos opositores, João Paulino criou o Serviço Autárquico de Água e Esgoto, com a
finalidade única de transferir todo o sistema para a Sanepar. Essa decisão pessoal de JP foi
outro momento de liderança do gestor, como passar dos anos mostrou ser a mais viável
para garantir um sistema de saneamento de excelência, porque hoje Maringá está entre os
10 municípios melhores atendidos nos serviços de água e esgoto.
Ainda no segundo mandato de João Paulino o gestor municipal manteve o planejamento pouco valorizado pela maioria dos prefeitos do país. Depois de Sílvio Barros ter
aderido ao Projeto Cura, com investimentos do Banco Nacional da Habitação (BNH) no
Jardim Alvorada, Vila Esperança e Vila Santo Antonio, JP enfrentou forte oposição ao realizar um empréstimo de 130 milhões de cruzeiros para investimentos no Jardim Alvorada.
Foi o Cura II, que garantiu ao bairro uma invejável infraestrutura. Na época, opositores
diziam que as obras ligariam o nada ao lugar algum, porque o Alvorada ainda era uma
região pobre e destinada principalmente à moradia de trabalhadores com baixa renda.
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5.3 Outro médico na prefeitura: Said Ferreira
Maringá não podia parar como JP gostava de dizer. Nas eleições de 1982, Said
Ferreira, que deixara a Arena para ingressar no MDB, foi eleito prefeito no último pleito
com sublegendas. Nesse sistema eleitoral, cada partido poderia lançar até três candidatos a prefeito e somados os votos de cada agremiação, era eleito o mais votado da sigla
vencedora. Mais uma vez a composição das chapas, tanto no MDB como no PDS, antiga
Arena, foi feita de maneira a não deixar espaço para a esquerda. A única novidade foi a
primeira participação de um candidato do PT.
Para uma cidade com perfil desenvolvimentista, a eleição de Said Ferreira significava a continuidade das obras, sem muitos percalços. Em meio a uma grande crise
econômica, em que a inflação chegou a impressionantes 80% ao mês – sim, ao mês –,
nos dois primeiros anos de mandato Said apostou na instalação de novas empresas em
Maringá. O homem mais forte da administração era o secretário de Indústria e Comércio, João Preis.
A crise não inibia, entretanto, o lado visionário do prefeito, considerado um excelente administrador, mas um péssimo político. Said intimidava adversários e era pouco polido no trato com vereadores. Dois episódios ficaram registrados, sem que ficasse
provado o envolvimento do grupo do prefeito. O vereador Carlos Alberto de Paula, um
dos opositores, foi surrado em frente a um restaurante na Avenida Getúlio Vargas, à luz
do meio-dia. Ninguém revelou a mando de quem e porquê houve a agressão.
Já o apresentador de televisão Luiz Carlos Alborghetti avisou no seu programa
Cadeia que no dia seguinte falaria sobre um prefeito da região de Maringá, dono de
frigorífico, sonegador de impostos que estava com a Receita Federal e a polícia ao seu
encalço. A ameaça não se confirmou. Quando anoiteceu, homens armados de machados
e pés-de-cabra destruíram o transmissor da TV Tropical. A emissora ficou oito meses
fora do ar. Alborghetti nunca mais falou sobre o assunto. 12 anos depois, quando trabalhávamos na mesma emissora de televisão, contou-me detalhes do caso.
Assim, entre brigas e planos, Said procurou modernizar a cidade. Contratou Oscar Niemeyer para elaborar um ambicioso projeto para o Novo Centro, onde construções
futuristas substituiriam a detestada linha férrea que atravessa a cidade. O rebaixamento
dos trilhos, com novas avenidas surgindo sobre as lajes de concreto, abririam espaço
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para as ideias do mais famoso comunista brasileiro. O arquiteto fez o Projeto Ágora,
que ganhou fama, mas não chegou a ganhar corpo (como outros projetos em Maringá).
Enquanto sonhava, Said interligava bairros com avenidas e atraía empresas. Na
gestão de Said a cidade ganhou força na construção civil e na instalação de indústrias de
pequeno e médio portes. Também buscava apoio da periferia, nos raros momentos em
que a política falava mais alto do que o gosto pela gestão. Adormecidos nos anos da ditadura militar, os movimentos populares começaram a ganhar força. O prefeito viu nesse
ressurgimento uma forma de conquistar mais popularidade e incentivou o surgimento de
associações comunitárias.
Mesmo chapa-branca, cada associação criada pelos seus assessores Humberto
Crispim de Araújo e José Miguel Grilo significava uma voz que se levantava na comunidade para reivindicar melhorias. Foi assim na Zona Sete, Jardim Alvorada, Maringá
Velho, Vila Esperança, Morangueira e outros 10 bairros. De cunho eminentemente
político, as associações faziam nascer futuros candidatos a vereador, a maioria aliada
ao prefeito. Também institucionalizaram movimentos que não passavam de grupos
organizados ocasionalmente para apresentar um ou outro abaixo-assinado pedindo
asfalto, creche ou posto de saúde.
Mas nem todas as entidades ficaram sob o controle político do grupo do prefeito. Na Zona Sete começaram a surgir novas lideranças que garantiram a independência da associação. O mesmo ocorreu no Jardim Alvorada. As atas das reuniões
desses dois Conselhos Comunitários, entre 1986 e 1988, último ano daquele mandato
de Said Ferreira, mostram que as reuniões tratavam basicamente de pedidos dos moradores preocupados com a falta de postos de saúde, creches, asfalto ou segurança. Em
poucos meses, porém, o debate foi ampliado para políticas públicas pouco discutidas,
como o orçamento para a saúde, saneamento básico e lazer.
Eu ajudei a fundar e fui o primeiro presidente da Associação de Moradores
e Amigos da Zona Sete. Juntei-me ao grupo de pais e professores da Escola Santa
Maria Goreti e promovemos melhorias sem a participação da Prefeitura. Com apoio
político de vereadores, ajudamos a viabilizar a cessão da área para a construção da
nova sede da escola, na Rua Quintino Bocaiúva. Também estreitamos os laços com a
Universidade Estadual de Maringá, abrindo espaço no campus para o uso de projetos
dos moradores. Foi com esse trabalho na Associação da Zona Sete que o presidente,
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professor Basílio Bacarin, elegeu-se vereador pelo PSDB, em 1996, com 1.431 votos.
Sucesso eleitoral teve também o presidente da Associação Comunitária do Jardim Alvorada. Roosevelt Carneiro de Freitas teve 1.531 votos e elegeu-se pelo PTB, graças
às atividades no bairro.
Para Said Ferreira, o incentivo aos movimentos sociais era um trabalho de organização no varejo, com retorno político a médio prazo. Resultado mais imediatista ele
esperava de empreitadas maiores. Uma das grandes conquistas da gestão foi a criação
dos cursos de Medicina e Odontologia, na Universidade Estadual de Maringá. O prefeito pressionou o governador Álvaro Dias, que não aprovava a nova despesa, depois de ter
decretado a gratuidade nas universidades estaduais. Para que Maringá tivesse Medicina,
Said assinou acordo em que o município se comprometia a pagar o funcionamento dos
dois cursos durante cinco anos, até que as primeiras turmas fossem formadas. Foi mais
uma ação protagonizada por um gestor que decidiu executar um projeto sem apoio dos
governos estadual e federal.
5.4 A surpresa do jovem polêmico: Ricardo Barros
O foco na arrecadação e geração de empregos deu a Said Ferreira uma confortável aprovação no último ano de gestão, o que favorecia a eleição do sucessor. Na mesma
linha administrativa, o escolhido do PMDB para disputar a Prefeitura foi João Preis, empresário e secretário de Indústria e Comércio. Os outros candidatos não chegavam a ser
uma grande ameaça. Mas o favoritismo de Preis acabou quando começou a campanha
na televisão, sendo duramente atacado sem conseguir lidar com as acusações que sofria.
Surgiu uma polarização na disputa entre Preis de um lado e Schiavone e Grilo de outro,
e o debate político deu lugar a uma virulenta troca de acusações.
Na primeira campanha em que a televisão decidiu, despontou Ricardo Barros
com 29 anos, polêmico que representava a força jovem, contra nomes antigos da política maringaense. Na véspera do primeiro debate na televisão, participei de uma reunião
do candidato na casa da família, na Zona 2. Fui para ajudar a treinar Ricardo, pois o
improviso era tamanho que não se discutia estratégias de pergunta e resposta e sim as
duas propostas definidas para o candidato apresentar sobre o Programa João de Barro e
o transporte integrado.
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Aproveitando a fragilidade dos adversários, a dificuldade deles com a televisão
e principalmente a briga entre João Preis e Ademar Schiavone, Ricardo Barros cresceu
nas pesquisas e nos últimos 15 dias já podia apostar na vitória. Foi a primeira vez que
uma terceira via aproveitou o desgaste dos dois principais concorrentes para vencer a
eleição. Ricardo Barros teve 40,53% dos votos, enquanto o até então favorito João Preis
não passou de 30,65%.
Já nos primeiros dias de mandato Ricardo Barros mostrou que faria uma administração polêmica. Ele escolhia adversários e começou por paralisar a obra do Teatro
Calil Haddad, iniciada por Said Ferreira, com quem teve sérios desentendimentos
antes de ser candidato. Em vez de investir no projeto moderno, construiu dois teatros
de madeira, o Reviver e o Barracão. Engenheiro, assim como o pai, gostava mesmo
era de obras novas.
E não foi apenas o Teatro que teve a obra paralisada, a construção do novo aeroporto também atrasou. Não demorou para que o jovem prefeito enfrentasse a primeira
crise política,sem maioria na Câmara de Vereadores, teve contra si uma Comissão Especial de Investigação que quase culminou com a cassação do seu mandato. Com base em
irregularidades administrativas, como notas frias nas compras da Pedreira Municipal, os
vereadores esticaram a investigação até que tivessem uma “recompensa”.
5.4.1 Grupo dos 13, um marco na cooptação
A ação de cooptação transformou-se em escândalo. Paulo Mantovani, um dos
vereadores cooptados, relator da CEI, foi gravado tentando convencer os colegas a aderir ao esquema, confessando que ganharia um caminhão de som para mudar de lado. A
gravação foi feita pelo presidente da Comissão, Mário Hossokawa, dentro de sua própria casa. Não demorou muito para Hossokawa vazar o áudio para alguns jornalistas.
Para evitar a ampla divulgação do fato, o prefeito contou com a ajuda dos veículos de
comunicação que recebiam polpudas verbas de publicidade. O processo contra Ricardo
Barros só foi arquivado com a criação do Grupo dos 13, número dos vereadores que
votaram a favor do prefeito.
A partir daí, o prefeito passou a ter apoio fechado de 13 dos 21 vereadores. Em
qualquer projeto polêmico, o resultado era sempre o mesmo: 13 a 8. Com a Câmara con-
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trolada, Ricardo Barros investiu ainda mais nos meios de comunicação. Ajudou Verdelírio Barbosa a fundar o Jornal do Povo e não teve mais que se preocupar com as críticas
do radialista e apresentador de TV. O Diário, do seu padrinho político Franklin Silva, já
o ajudara a eleger-se prefeito. Esse método político, que não foi criado, mas certamente
foi formatado por Ricardo, ainda vigoraria por muito tempo em Maringá, sendo repetido
por várias administrações.
Enquanto Ricardo Barros dominava a Câmara, se perdia na administração. Os
movimentos de oposição começaram a crescer. Mesmo quem não era adversário do
prefeito preocupava-se com o futuro do município. Era evidente a falta de experiência
e planejamento para a equipe do primeiro escalão e surgiam sinais de sérios prejuízos
políticos e econômicos. Uma das principais correntes de oposição nem tinha sigla
partidária, mas entrou para a história política de Maringá: o Centro Patriótico Tiradentes (CPT), criado em 17 de maio de 1987. Ao discutir questões como a cobrança
sem critério de IPTU e gastos excessivos com a promoção pessoal de Ricardo Barros,
a entidade transformou-se no maior palco de debate político da cidade. As ideias e
propostas de longe superavam o que era produzido em termos políticos na Câmara de
Vereadores ou na Prefeitura.
Enquanto mais diversos setores da sociedade se organizavam para demonstrar o
descontentamento com a administração, Ricardo Barros centralizava as ações políticas
no Governo Federal. Aliado do Presidente Fernando Collor, eleito no primeiro ano do
seu mandato como prefeito, Ricardo conseguiu trazer para Maringá o Conjunto Thaís,
com casas de 27 metros quadrados. Também fez 17 escolas municipais e três centros
esportivos. Duplicou a Avenida Morangueira e continuou a obra do Novo Centro, mas
sem os traços de Oscar Niemeyer, substituídos pelos interesses imobiliários.
Depois de longa negociação com a Rede Ferroviária Federal, a administração
Ricardo Barros iniciou o processo de rebaixamento da linha férrea. A RFF retirou a estação de passageiros e em troca recebeu a área para uma estação de transbordo, no triângulo margeado pelas rodovias Maringá-Campo Mourão e Maringá-Umuarama. Enquanto
Londrina, por exemplo, trabalhou para mudar a linha férrea para o contorno da cidade,
em Maringá o gestor público apostou em um projeto ousadíssimo e caro, não apenas
solucionando o problema de mobilidade na região central, como também preparando
o sistema para viabilizar um sistema de transporte de passageiros por metrô ou veículo
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leve de transporte (VLT), só 30 anos depois utilizado por algumas capitais, como São
Paulo e Rio de Janeiro.
Mas foi na educação a cartada mais polêmica do filho mais novo de Sílvio
Barros. Privatista por convicção e interesses eleitorais, Ricardo terceirizou o ensino
municipal, passando as escolas ao comando de cooperativas. Foi um caos administrativo. Ao final do mês, faltava dinheiro para pagar os professores de várias unidades,
enquanto os diretores eram acusados de uma série de irregularidades. Dessa vez o
protagonismo e a inovação transformaram-se num retumbante fracasso.
O final da gestão Ricardo Barros foi marcado por muita confusão e descontrole financeiro. Com as finanças seriamente comprometidas, o prefeito apelou para
meios ilegais. Era comum um contribuinte com imposto em atraso chegar na prefeitura e negociar um valor que podia pagar. O desconto variava de acordo com a influência
do devedor. Se alguém devia IPTU ou INSS, poderia se livrar da dívida pagando 10,
20 ou 30 por cento do valor. Era a chamada “Tenda do Milagre”, onde havia fila durante todo o expediente. Não havia lei ou critério para os descontos.
5.5 Said Ferreira de volta. Ricardo Barros foge pela janela
Se a tenda fez o milagre de limpar dívidas, não conseguiu dinheiro suficiente
para pagar sequer os servidores em dia e muito menos garantir que o grupo fizesse o
sucessor. Com rejeição, greve de garis e o funcionalismo revoltado, Ricardo Barros
lançou dois candidatos para disputar a eleição de prefeito. Miro Falkemback, secretário de Obras Públicas, e Marco Rocha Loures, secretário de Saúde, foram para o
sacrifício sem qualquer chance de sucesso.
Praticamente sem fazer campanha, sem comparecer a debates e sem um comício sequer, Said Ferreira (PMDB) foi eleito com 56,12% dos votos. O que pode
parecer uma derrota fragorosa de Ricardo Barros, na realidade era o início de uma
vitória milimetricamente calculada. Personalista, não preparou qualquer nome do seu
grupo para sucedê-lo. Lançou Rocha Loures e Miro Falkemback para abandoná-los
já no início da campanha. Investiu nos municípios da região, preparando seu caminho
para deputado. E foi longe. Chegou a bancar boa parte da campanha de Victor Hugo à
Prefeitura de Guarapuava, em troca de apoio futuro. Fez o mesmo em várias cidades,
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utilizando ao máximo a máquina administrativa de Maringá.
Enquanto Ricardo gastava com política, as contas do município naufragavam.
Por decisão pessoal e sem qualquer amparo legal, o prefeito decidiu suspender o pagamento da trimestralidade, reajuste salarial dos servidores acordado para que acontecesse a cada três meses, a fim de compensar os devastadores efeitos da hiperinflação
que assolava o país nos anos de 1980 e início de 1990. Com salário seriamente defasado, o funcionalismo acionou a Justiça e o caso transformou-se numa milionária ação
que até 2019 tramitava nos tribunais.
Se a administração de Ricardo foi polêmica, a saída da Prefeitura foi ainda
mais tumultuada. Com pouco dinheiro em caixa, o prefeito preferiu pagar empreiteiros companheiros de campanha e deixou os servidores sem salário e 13º. Foi uma
grande revolta. Centenas de funcionários do município cercaram o Paço Municipal. O
último “ato” de Ricardo Barros foi fugir pela janela do gabinete, antes de embarcar na
Belina do vice-prefeito, Willy Taguchi, que também saiu tão sem prestígio que sequer
conseguiu eleger-se vereador.
O escritor Osvaldo Reis descreveu assim a escapada do prefeito: “Entrou pela
porta da democracia e saiu pela janela da indignidade”. A volta de Said à Prefeitura era
o reinício de um modelo de gestão voltado às grandes obras. O prefeito queria deixar
sua marca em vários pontos da cidade, também na tentativa de alçar voos mais altos.
Concluiu a obra do Teatro Calil Haddad e fez 1.080 metros do rebaixamento da linha
férrea, entre as Avenidas Paraná e São Paulo. No período da construção, foi a maior
obra do Paraná, com a licitação atraindo as grandes empreiteiras do país. Também
construiu a rodoviária na Avenida Tuiuti. Na periferia, investiu em novas escolas e
creches e fez mais de 2 mil casas nos Conjuntos Requião e Guaiapó. Essa parceria
com o governador Roberto Requião quase fez Said deixar a prefeitura para ser candidato a vice-governador de Álvaro Dias, na eleição de 1994. Said continuou a obra do
novo aeroporto e a construção quase foi entregue no final do mandato. Faltava ainda
a conclusão do terminal de passageiros, mas o prefeito fez questão de “inaugurar” ao
menos a pista, de “2.100 metros e 70 centímetros de concreto e asfalto”, como gostava
de destacar.
O único candidato que Said não gostaria de ver na Prefeitura era Sílvio Barros II (PFL), irmão de Ricardo. Decidiu apostar em três concorrentes: Jairo Giano-
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to (PSDB), presidente do Serviço Autárquico de Obras e Pavimentação (Saop); Joel
Coimbra (PDT), deputado estadual que tinha o aval do governador Jaime Lerner; e
Antonio Carlos Pupulim (PMDB), presidente da Câmara dos Vereadores. Coube a Joel
Coimbra confrontar diretamente a família Barros, enquanto Jairo Gianoto apostou na
bandeira da paz, criticando as constantes brigas entre os políticos maringaenses. Com
tantas frentes contrárias, Sílvio Barros conseguiu ficar apenas em segundo lugar. Gianoto foi eleito com 35,42% dos votos.
5.6 O prefeito do grande escândalo: Jairo Gianoto
Muitos foram os momentos de crise na Prefeitura de Maringá, mas poucos
resultaram em escândalo como o protagonizado por Jairo Gianoto. Sob a proteção de
Said Ferreira, chegou ao cargo com certa popularidade. Havia sido presidente do Clube Olímpico e teve todas as condições para se destacar no Saop, cumprindo uma agenda de asfaltamento que Said criou para os bairros. Começou a se destacar na Autarquia
em 1993, quando a prefeitura recuperou o asfalto de 50% da cidade, com empréstimo
do Governo do Estado. Não era tapa-buraco, era asfalto novo.
A fama de bom gerente de obras ajudou Gianoto a ganhar a eleição, mas foi
desaparecendo logo no primeiro ano. Sem bons contatos políticos, já brigado com
Said e dependente do auxílio de Ricardo Barros na Câmara Federal, Jairo concluiu a
rodoviária, que recebera quase pronta, e continuou o rebaixamento da linha férrea, no
Novo Centro. Em parceria com o governo federal, fez o viaduto no cruzamento das
Avenidas Colombo e Guaiapó, mas a obra demorou tanto e trouxe tantos prejuízos
para a região, que não houve clima sequer para uma inauguração solene.
Na tentativa de aumentar a arrecadação e inovar na administração, privatizou
a cobrança de impostos atrasados e implantou o sistema de parquímetro para controlar
o estacionamento regulamentado de veículos na Zona Verde, área central da cidade. O
que conseguiu foi deixar motoristas revoltados pelas taxas extorsivas da administradora do sistema, a Tecpark. Passou a ser rotina xingamentos e até tentativas de agressão no escritório da empresa.
Pior foi a ação da empresa contratada para cobrar impostos. O município deveria pagar comissão por imposto em atraso pago à terceirizada. A medida seria para
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recuperar créditos considerados perdidos, de impostos antigos, mas a empresa passou
a receber comissão sobre todos os atrasados, mesmo as parcelas de IPTU vencidas há
um ou dois dias. O abuso cresceu de tal forma que o município recusava-se a receber
impostos com qualquer atraso, obrigando o contribuinte a procurar o escritório da empresa. Longas filas se formavam na sede, na Rua Joubert de Carvalho.
Apesar dessas manobras, ainda faltava dinheiro na Prefeitura. O problema não
era político, porque o prefeito tinha total apoio dos veículos de comunicação, onde
despejava mensalmente uma boa quantia de dinheiro. Também não estava na Câmara,
onde Gianoto mantinha, à custa da oferta de cargos e de muitos favores, uma folgada
maioria dos 21 vereadores.
A única oposição que enfrentou foi na TV Maringá, Rede Bandeirantes, onde
o jornalismo apurava as denúncias e divulgava no Jornal do Meio-Dia ou no Maringá
em Pauta, programas que eu apresentava. Esse problema foi resolvido no começo do
ano 2000, meses antes das eleições municipais. Jairo Gianoto simplesmente comprou
o horário do jornal da emissora, prometendo R$ 400 mil reais, em 8 parcelas de R$
50 mil. Formalizei uma denúncia no Ministério Público e o pagamento da primeira
parcela compôs um dossiê investigado pelo promotor José Aparecido da Cruz, recém-chegado a Maringá, depois de comandar uma grande operação contra a corrupção em
Foz do Iguaçu.
O promotor começou a receber denúncias de muitos adversários de Gianoto,
a começar por Said Ferreira, inconformado com o abandono a que foi relegado após
a eleição do seu afilhado político. O ex-vereador Euclides Zago foi outro opositor
implacável, a ponto de fazer várias viagens ao Mato Grosso para investigar fazendas
compradas e silos construídos nas propriedades do prefeito.
5.7 PT ganha apoio da elite: José Cláudio prefeito
Foi nesse ambiente tenso que Gianoto começou a campanha pela reeleição.
Não faltava dinheiro e nem tempo na televisão para a sua campanha, mas 30 dias antes
das eleições ele foi comunicado que era alvo de investigação do Ministério Público.
Desorientado, pediu apoio do senador Osmar Dias, companheiro de partido. Osmar o
orientou a autorizar a quebra do sigilo bancário e apareceu no horário eleitoral gratuito
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defendendo sua honestidade.
Sem concentrar-se na administração e sem ânimo para pedir votos, Jairo
Gianoto deixou de comparecer a vários compromissos de campanha. Enquanto isso,
os adversários intensificavam os ataques. O maior deles veio de Sílvio Name Júnior,
que num debate perguntou ao prefeito de onde vinha o dinheiro do seu secretário
de Fazenda, Luiz Antonio Paolicchi. A resposta ficou engasgada na fala confusa do
prefeito.
A desconfiança chegou à população e cresceu o clima de mudança, favorecendo a onda de crescimento do PT. José Cláudio evitou a radicalização do discurso
e foi para o segundo turno com Doutor Batista. Jairo Gianoto ficou em terceiro lugar
e Cida Borghetti em quarto. José Cláudio garantiu uma folgada vitória com 69,7%
dos votos.
No segundo turno, o petista teve apoio explícito dos empresários, inclusive
com dinheiro para a campanha. Jorge Tranjan, ex-presidente da Urbamar, homem de
confiança de Said Ferreira, teve a ajuda do empresário Atair Niero para bater às portas
de grandes empresas, principalmente empreiteiras, e garantir o fôlego financeiro que
o candidato do PT precisava na reta final. Além do dinheiro da elite empresarial, o
petista ainda abraçou a causa das forças conservadoras. O plano de governo de José
Cláudio foi concebido dentro da Associação Comercial e Industrial de Maringá, através do Codem. Ênio Verri, um dos principais coordenadores da campanha, era bastante ligado ao empresário Jefferson Nogaroli, presidente da ACIM e vice-presidente do
Codem. Foi ele o elo entre o PT e os poderosos do PIB maringaense.
A prioridade da administração petista era a educação. Os prédios das novas escolas eram de ótima qualidade, como o da Escola Municipal Laura Bossolan, na Vila
Esperança, ou da Escola Paulo Freire, em Iguatemi. Foram construídas novas creches,
reformadas e ampliadas escolas para que tivessem o mesmo padrão. O PT também
criou o kit uniforme, com distribuição de camisetas, shorts e blusas.
Mas a administração de José Cláudio foi tragicamente interrompida. Em maio
de 2002 o prefeito licenciou-se pela primeira vez para tratamento contra um câncer
de intestino. Em agosto de 2003 deixou o cargo para não mais voltar. Morreu em 16
de setembro de 2003. O vice, professor João Ivo Caleffi, deixou de ser interino para
completar mais 470 dias de mandato.
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5.7.1 Morte do prefeito e PT dividido
Com os cofres do município esvaziados pela corrupção e negligência, a primeira
providência do prefeito foi entrar com centenas de ações cobrando impostos atrasados, a
maioria contra proprietários de áreas em bairros nobres. No terceiro mês de gestão, José
Cláudio anunciava que as finanças começavam a voltar à normalidade.
Na gestão os resultados eram de razoáveis a bons, principalmente pela forte
atuação na periferia, onde os investimentos do município eram amplamente discutidos
com a comunidade, no chamado Orçamento Participativo. Na saúde, se o atendimento
não era o esperado, também não era pior do que nas administrações anteriores.
As obras de estrutura não foram muitas, mas dada à penúria financeira em que
estava o município, tiveram algum destaque. João Ivo licitou a construção da Avenida
Horácio Raccanello Filho, que passou sobre os trilhos rebaixados, no Novo Centro.
Também reservou 200 alqueires para a implantação do Tecnoparq, um parque que seria
voltado às empresas de tecnologia.
Se a gestão não foi brilhante, também não teve grande rejeição da população.
Ao contrário, havia até uma grande possibilidade de João Ivo ser eleito em 2004. Mas
a ausência do articulador José Cláudio pesou. O PT se dividiu entre os que desejavam a
continuidade do vice e os que apoiavam o secretário de Fazenda, Ênio Verri. Em convenção muito disputada, João Ivo foi escolhido o candidato, todavia não conseguiu ser eleito.
Faltou a simpatia dos empresários, o que não seria problema se o candidato fosse Verri.
Na análise da ACIM, os petistas trocaram a segurança de um plano de governo alinhado
com a elite empresarial para apostar numa candidatura com pouca representatividade
política e eleitoral, alavancada somente pela máquina petista que comandava a Prefeitura.
5.8 O retorno da família Barros: Sílvio prefeito
A eleição de 2004 marcou a volta dos Barros ao poder, com a vitória de Sílvio
Barros II, no segundo turno. E o retorno não foi para uma curta temporada. Em 2008,
Sílvio se reelegeu no primeiro turno, sem grande dificuldade. Com um “condomínio” de
14 partidos, o candidato do PP teve 57,02% dos votos, derrotando o petista Ênio Verri e
outros candidatos menos credenciados.

| Direito à Cidade versus Segregação e Desencontro |
307

Capítulo IX - O protagonismo do gestor público no desenvolvimento de Maringá - PR
Domingos Trevizan Filho

Com a ajuda do irmão mais poderoso, Sílvio conseguiu recursos para obras
importantes. Concluiu o trecho central do rebaixamento da linha férrea, estendendo até
perto da saída para Sarandi. Também fez cerca de 70% do Contorno Norte, aproveitando
recursos do Governo Federal, além de várias escolas e creches, assumindo a municipalização do ensino fundamental. Outra obra que marcou o mandato foi o Parque do Japão.
Criou, ainda, a Guarda Municipal.
Com tranquilidade administrativa e apoio irrestrito de 11 dos 15 vereadores, Sílvio teve um segundo mandato burocrático, marcado pelas constantes viagens, a maioria
internacionais. A administração foi entregue a José Luiz Bovo, ex-prefeito de São Jorge
do Ivaí, que se transformou no homem mais poderoso da Prefeitura, comandando com
mão de ferro e boa dose de autoritarismo, a pasta da Fazenda e Gestão.
Com esse ambiente desfavorável, o PT tentou voltar ao poder em 2012, outra
vez, todavia agora aliado ao deputado federal Ênio Verri. A disputa não era mais com
alguém de sobrenome Barros e sim com um “preposto” da família. Carlos Roberto Pupin, vice nos dois mandatos de Sílvio, foi o escolhido para ser o poste e manter o grupo
de Ricardo à frente da Prefeitura.
Desde o início a campanha marcou uma polarização entre PP e PT, porque nenhum outro candidato ao menos ameaçava a disputa entre Pupin e Ênio. Com a força do
PT e a máquina federal ao seu lado, Ênio Verri fez 35,02% dos votos, mas foi superado
pela estrutura dos Barros, que deu a Pupin 42,36%.
5.9 A eleição do poste: Carlos Roberto Pupin
No segundo turno, repetiu-se o discurso que provocou o insucesso do PT nas eleições de 2008. Ênio Verri evitou o confronto direto com Pupin, apostando nos feitos do PT
em nível federal e nas propostas voltadas principalmente à educação, saúde e geração de
empregos. Nas raras vezes em que o petista ameaçou um ataque mais incisivo ao candidato de Ricardo Barros, precisou explicar as relações estreitas que o PT mantinha com o deputado do PP. Basta dizer que Ricardo tinha sido vice-líder do governo na Câmara Federal.
Essa relação era constantemente lembrada por Ricardo Barros, como nas vezes
em que a obra do Contorno Norte foi citada pelas suspeitas de superfaturamento ou
criticada pelo grande atraso. Ricardo repetia que o Contorno Norte era fruto de uma
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“sociedade” entre o PT e o PP em Maringá: “Nós somos sócios na obra do Contorno”.
Assim, com poucos argumentos para marcar presença como oposição de verdade, Ênio Verri perdeu o segundo turno para Pupin, que obteve 53% dos votos, contra
47% do petista. O candidato escolhido por Ricardo garantiu ao deputado o direito de
comandar a Prefeitura por mais quatro anos e a “parceria” com o PT foi mais uma vez
notada na inauguração do Contorno Norte, no dia 14 de janeiro de 2014, com a presença
da então ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e do ministro dos Transportes,
César Borges.
Parcerias em obras como a do Contorno Norte não foram, porém, suficientes
para que o PT atraísse o apoio dos Barros nas eleições de 2014. Até poucos dias antes
da definição das coligações, Ricardo Barros ainda leiloava o PP para os candidatos que
disputariam o Governo do Estado. Nos últimos momentos, retirou a candidatura de Sílvio Barros, que criara apenas para usar como instrumento de pressão, e emplacou Cida
Borghetti na vice do governador Beto Richa, favorito na corrida pela reeleição.
Com o irmão fora do jogo, Ricardo encontrou espaço para eleger a filha, Maria
Victoria, deputada estadual. Ele próprio voltou a eleger-se deputado federal e ainda viu a
mulher ser vice-governadora do Estado, depois de Richa vencer no primeiro turno. Não
satisfeito, em 2015 voltou a ser vice-líder do Governo na Câmara Federal, convidado
pela presidente Dilma Rousseff.
O jeito Ricardo Barros de ser voltou a ser mostrado em 2016, durante o processo
de impeachment de Dilma. Dias antes da votação que decidiria o afastamento da Presidente, o deputado ainda era vice-líder do governo. Afastou-se somente depois de muita
negociação com o vice Michel Temer, que assumiria o Palácio do Planalto no que os
petistas classificaram como um golpe. Seguindo os passos do poder, Ricardo afastou-se
da Câmara dos Deputados em 2016 para ser ministro da Saúde, em negociação que envolveu o apoio do PP ao governo de Temer.
5.10 A mudança com 40 segundos: Ulisses Maia
A promoção ao mais alto cargo federal ocupado por um político de Maringá
traria uma inesperada consequência, já em 2016. Com domínio absoluto da Câmara
Municipal e o controle sobre 11 dos 15 vereadores, Ricardo dedicou-se pouco às elei-
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ções para a Prefeitura. Lançou mais uma vez o nome do irmão Sílvio Barros e voltou a
formar uma gigantesca coligação de 15 partidos, entre eles PSDB e PMDB, que tinham
o maior tempo de televisão.
O PT, principal adversário nas duas últimas eleições, estava esfacelado pela perda
do governo federal e o grande escândalo de corrupção escancarado pela Operação Lava
Jato. Alguns dos seus líderes já estavam presos e os petistas locais pagavam o preço, embora nenhum tivesse o nome citado nos processos conduzidos pelo juiz Sérgio Moro.
Quem poderia derrotar Sílvio Barros? Ênio Verri preferiu não voltar a disputar
e sobrou para o vereador Humberto Henrique, apoiado pelo PCdoB. Filiado ao PDT
na última hora, depois de ter as portas fechadas em várias siglas por ação de Ricardo
Barros, o também vereador Ulisses Maia lançou a candidatura com o apoio apenas do
PV, com poucos segundos de propaganda eleitoral, PPL e PEN, ambos sem direito a
qualquer tempo.
O quadro era perfeito para a família Barros garantir o comando da Prefeitura
por mais quatro anos. Sílvio tinha mais de cinco minutos no rádio e televisão, enquanto
Humberto Henrique ficou com pouco mais de dois minutos, assim como Wilson Quinteiro. A Ulisses Maia coube apenas 40 segundos. Foi essa a campanha que assumi como
coordenador de marketing, ou simplesmente “marqueteiro”.
Com as pesquisas indicando 43% das intenções de voto, Sílvio precisava apenas
esperar a exposição na mídia para vencer no primeiro turno. Todavia o índice de rejeição
a Sílvio sempre esteve em torno de 35%, altíssimo risco se a eleição não fosse decidida
no primeiro turno. A campanha de Ulisses foi de discurso puro. Repetia que Maringá não
é de uma família ou de um grupo e que era preciso devolver a cidade aos maringaenses.
Com a desigualdade de recursos financeiros e tempo na propaganda eleitoral
gratuita, a campanha ficava equilibrada somente nos debates na televisão. Na reta final, com maior audiência, interesse dos eleitores e grande repercussão nos veículos de
comunicação, Sílvio Barros passou a ser o alvo principal dos quatro oposicionistas. De
vez em quando Wilson Quinteiro, que aparecia em segundo ou terceiro nas pesquisas,
também precisava se explicar.
No embate mais marcante, na RIC TV, Sílvio Barros acusou Ulisses de ser
corresponsável pelos erros da administração do PP, porque por muito tempo foi Chefe
de Gabinete da Prefeitura. Foi quando recebeu a resposta que era de domínio público,
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mas nenhum candidato tinha a coragem de explicitar. Disse Ulisses: “Eu era Chefe de
Gabinete, mas você sabe muito bem que não tinha qualquer poder de decisão. Quem
mandava era você, que era prefeito. Ou melhor, você não. Quem mandava mesmo era o
Ricardo e todo mundo sabe disso”.
Era inevitável que a rejeição a Ricardo Barros, que nunca fez questão de ser
simpático ou carismático, algum dia chegasse ao irmão. Soma-se a essa análise o desgaste natural de um governo que completava 12 anos marcado por vários confrontos, os
maiores deles com os mais de 12 mil servidores municipais.
No segundo turno, com 10 minutos de rádio e televisão para os dois candidatos,
Ulisses Maia largou na frente logo nos primeiros dias e manteve a liderança até o dia
da votação. Surpreso e sem poder de reação, Sílvio Barros tentou colar no candidato do
PDT a imagem de aliado dos petistas, tentando desgastá-lo com a rejeição ao PT, que
passou a apoiá-lo. Não obteve êxito, até porque boa parte da carreira do vereador foi
ao lado da família Barros. No dia 30 de outubro, o grupo de Ricardo Barros foi derrotado nas urnas. Ulisses Maia teve 58,88% dos votos, enquanto Sílvio Barros ficou com
41,12%. A zebra que Egídio Asmann não foi em 1972, Ulisses conseguiu ser em 2016.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois de 50 anos de acompanhamento da história de Maringá, encerro este
trabalho com uma análise sobre quem realmente construiu a cidade, apontada como um
exemplo de planejamento. Passados 73 anos desde que a Companhia de Melhoramentos
Norte do Paraná iniciou oficialmente a venda de datas no então distrito de Mandaguari,
a cidade tem mais de 430 mil habitantes e índices de desenvolvimento que colocam-na
entre as dez melhores do país em qualidade de vida.
O traçado que saiu da prancheta de Jorge de Macedo Vieira serviu de inspiração
para as vendas dos lotes pela CMNP, mas após sete décadas o município tem uma história
mais ligada ao planejamento adotado pelos seus governantes e representantes da sociedade civil do que ao idealizado pelos seus colonizadores. Hoje, ainda dona de algumas
áreas na cidade, a Companhia recorre às cláusulas de reversão dos contratos de doação
de lotes com finalidade específica, para não sair da memória e da vida dos maringaenses.
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Os primeiros oito anos da administração municipal nada tiveram de ações planejadas. Ao contrário, o improviso foi a marca da prefeitura nas gestões de Inocente
Vilanova Júnior e Américo Dias Ferraz. O primeiro porque não tinha recursos no município recém-criado, além de ter sido claramente boicotado pela Companhia de Melhoramentos. O segundo porque não tinha capacidade administrativa e nem condições
pessoais para comandar uma cidade que crescia de forma extraordinária.
Através da história traçada pelos relatos nesse artigo, foi possível inferir que a
Companhia, que por muitos ainda é apontada como a mãe do planejamento de Maringá,
estava preocupada com os impostos que se recusava a pagar e não com acriação de um
projeto para a cidade de Maringá. O lucro, razão maior para ter investido no Norte do
Paraná, era o principal objetivo da empresa. O mandato do primeiro prefeito já mostrou
que acima do bem-estar da população, a Companhia colocava seus interesses financeiros, a ponto de recusar-se a pagar IPTU sobre as mais de 5 mil datas que ainda possuía
no início da década de 1950.
O traçado bem planejado visava apenas atrair compradores, da mesma forma
que os anúncios em 4D das loteadoras atuais encantam quem pretende morar ou investir nas áreas mais afastadas do município, a ordem era vender as datas, sem outras
preocupações.
Foi assim que meu pai, motorista de caminhão sempre dependente de patrões,
conseguiu comprar uma data de 600 metros na Rua Tietê, Vila Sete. Depois adquiriu
mais uma data na Rua Bragança, sem nunca ter salário superior a dois mínimos. Bem
diferente do que acontece atualmente, com lotes de 300 metros sendo oferecidos a preços exorbitantes e inacessíveis aos trabalhadores.
Mas foi por pouco que o Seu Domingos não vendeu suas propriedades para
pagar primeiro a instalação da água e depois o asfalto, a preço altíssimo, dividido em
72 prestações que consumiam boa parte do orçamento da família. Terreno de esquina,
primeiro o sofrimento para pagar um lado e ainda sem terminar as prestações veio a
cobrança da outra rua. Além disso, o custo da calçada e do muro, exigidos pela prefeitura, implacável na visita dos fiscais. Os mesmos que passaram proibindo galinheiros ou
chiqueiros, tirando do trabalhador a oportunidade de ter algum tipo de carne na refeição.
Onde agora surge um Jardim, nome dado ao que antes era chamado de vila, um
motorista com mulher e cinco filhos jamais conseguirá ser dono de uma área para cons-
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truir sua casa. Os loteamentos já oferecem água tratada, rede de esgoto e asfalto. É lei e
o preço, lógico, recai sobre o comprador.
Como dizia João Paulino nas décadas de 1960 e 1970, Maringá não é lugar para
criança amassar barro a caminho da escola. A infraestrutura mais precária foi empurrada
para além dos limites do município, especialmente Sarandi e Paiçandu. De lá, milhares de trabalhadores saem diariamente para trabalhar em Maringá, utilizando transporte
público ou arriscando no trânsito, que segundo as estatísticas é repleto de acidentes diariamente, principalmente envolvendo motociclistas. É o poder local restrito aos limites
legais do município.
Nada disso fazia parte do planejamento da cidade, que erroneamente é atribuído
à CMNP. Na verdade é obra de JP, continuada pelos outros prefeitos, alguns por desejo
próprio e outros por envolvimento com o mercado imobiliário, não mais atrelado aos
poderosos compradores da colonizadora inglesa, mas dominado pela elite empresarial.
João Paulino queria que Maringá fosse uma cidade bonita e organizada, nem
que para isso o contribuinte tivesse que vender sua propriedade e ir embora, por não
ter como pagar o custo do desenvolvimento. Cidade sem favela não é lugar para pobre,
como outros prefeitos diziam nos bastidores, sem coragem de defender essa posição
em público.
A pobreza que incomoda Maringá não incomodava a Companhia de Melhoramentos, que queria apenas vender suas datas, ganhar bastante dinheiro e propiciar aos
sócios e executivos da empresa uma boa vida bem longe da terra roxa. Tornaram-se
nomes de ruas e praças, mas fugiram da poeira. A cidade planejada era um pretexto,
um folder para atrair clientes e lucrar com a venda de uma gigantesca área rica comprada a preço ínfimo.
O que viria depois dependeria dos moradores, aventureiros que derrubaram a
mata e plantaram pés de café, na época áurea do ouro verde. Café que meu pai carregou
no caminhão de Murilo Macedo, gerente de banco que logo deixou a cidade e depois
foi até Ministro do Trabalho no governo militar: “Domingos, eu estou indo embora para
São Paulo e vendi o caminhão para o Sílvio Barros. Pode ficar tranquilo que você continua empregado”. A resposta foi imediata: “Então estou desempregado, porque pra esse
homem eu não trabalho”. Entregou a chave do Chevrolet 51 e foi carregar saco de café
na cabeça até voltar a ter emprego de motorista na Casa Afonso Fernandes.
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Hoje Maringá já não depende mais dos pioneiros, como Seu Domingos, Seu
Luiz Pinhavel ou Seu Antonio Mafrinato, substituídos pelos empreendedores. Também
está deixando de ser a Cidade Canção, com a cabloca de Joubert de Carvalho quase
esquecida. O sertanejo não é mais o homem da terra, é o universitário. O empregado,
antes até íntimo do patrão, agora é colaborador, com crachá e número de matrícula.
Só uma característica não muda: a mania de grandeza, de riqueza que nem
sempre pode ostentar. A cidade bonita e com boa qualidade de serviços públicos tem
um custo alto. É um jardim cercado pela pobreza que brota nas redondezas. Quem não
pode pagar pelas flores, até trabalha nas empresas instaladas em ruas e avenidas largas
e arborizadas, mas vai dormir na vizinhança ou bem longe, depois do Contorno Sul ou
do Contorno Norte, quase chegando no Rio Pirapó.
O que os gestores públicos não conseguiram prever ou entender é que o marketing sobre os índices que alavancam a imagem de excelente cidade para viver também
é o que atrai brasileiros de todos os cantos do país. Se empresários e profissionais
liberais da classe média alta deixam as capitais em busca de melhor qualidade de vida
em Maringá, um número bem maior de desassistidos chegam para tentar a sorte e juntar-se aos milhares de trabalhadores obrigados a morar nas cidades da região, além de
sofrerem com o alto índice de desemprego.
É o preço que a cidade se obrigou a pagar e não está distante o momento em
que haverá uma explosão da demanda por serviços públicos, que já começou acontecer em relação aos moradores em situação de rua ou dependentes químicos, por exemplo. Essa “invasão” ao jardim será inevitável e por mais que tente demonstrar riqueza,
o Poder Público, principalmente o Executivo municipal, não terá mais recursos para
garantir a qualidade de atendimento ao cidadão, o que hoje é motivo de orgulho e de
grande exigência da população.
Certamente esse desafio será muito maior que abrir clareiras na mata, asfaltar avenidas largas, construir escolas com prédios bonitos ou incentivar a arquitetura
moderna dos novos prédios residenciais e comerciais. Cabe aos gestores públicos e à
sociedade decidirem sobre a Maringá do futuro, assim como coube a eles a construção
da Maringá do presente.
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