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RESUMO
Objetivamos com a referida pesquisa identificar impactos diretos causados pela instalação e funcionamentos das duas
maiores instituições de ensino superior (IES) do município de Maringá, compreendendo a cidade como uma referência
na educação, o que a tornou um centro de instalação de IES, e assim, recebe alunos de todo o Brasil. As localizações
onde se encontram as duas maiores IES de Maringá, uma pública e outra privada, foram transformadas para atender as
demandas  naturais  que  surgira,  em  especial  de  moradia  e  serviços.  Para  a  viabilização  da  análise,  realizamos
levantamento bibliográfico e  in loco,  o que permitiu reunir e compilar  um conjunto de dados, que juntos, indicam a
repercussão de tal fato. E assim, concluímos que as regiões existem hoje como são, em função das IES ali instaladas,
que direcionam o padrão das moradias a ser ofertado, o comércio a ser instalado, e movimentam não somente a região,
mais o município financeiramente.

PALAVRAS-CHAVE: Impacto urbano; Instituições de Ensino Superior; UEM; Unicesumar. 

1 INTRODUÇÃO

A  instalação  de  Instituições  de  Ensino  Superior  (IES)  interfere  diretamente  na  dinâmica
urbana de uma cidade, com a necessidade de oferta de serviços específicos para o público que
frequenta tais instituições, em sua grande maioria jovem. O adensamento urbano, nas proximidades
das IES, é uma das consequências do atendimento de demanda de moradia, mais especificamente
para  os  estudantes.  Esses  impactos  podem  ser  dimensionados,  e  ao  serem  observados,
dependendo do ponto de vista, como positivos ou negativos.

Compreender os dados oriundos da instalação, estabelecendo uma relação com a situação
da localidade com a IES é bastante importante,  considerando,  inclusive,  o  papel  social  que as
instituições precisam seguir. As influências no espaço urbano podem ocorrer em diversos eixos,
desde a própria ocupação urbana, ao tipo de frequência, sendo que, para essa pesquisa, a proposta
é de uma análise geral, especialmente do ponto de vista do espaço quanto cidade, bairro.

Assim, a partir de revisão bibliográfica e observações in loco, o objetivo deste trabalho é o de
relacionar as características das regiões próximas as duas maiores Instituições de Ensino Superior
(IES) no município de Maringá, Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Centro Universitário de
Maringá (Unicesumar), compreendendo os impactos imobiliários, comercias e até financeiros que as
IES significam ao Jardim Universitário e Jardim Aclimação.

2 MATERIAL E METODOS

O estudo teórico foi realizado com a leitura de obras que tratam do tema: impactos causados
no  espaço  urbano,  considerando  a  instalação  de  IES.  Desta  maneira,  primeiramente
compreendemos os impactos gerais que essas instalações podem causar nas áreas em que são
abertas,  para,  posteriormente,  levantar  dados  fundamentais  e  básicos  sobre  o  município  a  ser
estudado,  Maringá,  no  estado  do  Paraná,  e  assim,  fundamentar  as  observações  realizadas
posteriormente. 
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Na sequencia, a observação foi utilizada, pois “[...] possibilita um contato pessoal e estreito do
pesquisador com o fenômeno pesquisado” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.26),  propiciando condições
para  o  preenchimento  da planilha  de índice de funcionalidade.  Como auxiliar  da  observação,  a
fotografia  permitiu  o  registro  de  imagens  analisadas  posteriormente,  possibilitando  que  a
pesquisadora registrasse detalhes que poderiam não ter sido visualizados/percebidos no momento
da visita ao local. Kenski (2003) afirma que as tecnologias são excelente aliado do pesquisador e
que devem ser empregadas como recurso para complementar aquilo que os olhos não conseguem
registrar.  O avanço nos equipamentos disponíveis  favorece a qualidade das imagens coletadas,
sendo a fotografia uma delas.

3 AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E SEUS IMPACTOS

As IES causam impactos diretos e indiretos nas cidades onde são instaladas, principalmente
nos bairros ao redor delas. Esses impactos envolvem dimensões econômicas, sociais e físicas das
áreas  urbanas  e,  segundo  Brandli  (2004,  p.  42),  acabam “afetando  diretamente  os  setores  de
construção,  hotéis,  alimentação,  móveis  e acessórios,  comunicação,  serviços,  diversos,  serviços
educacionais, serviços recreacionais e culturais, viagens, comércio varejista, entre outros”.

Santos (2007) ressalta as vantagens que a criação desse tipo de instituição proporciona aos
municípios, envolvendo desde a elevação do nível de escolaridade da população, a geração de
empregos e o aumento na oferta e procura de serviços (desde manicure e cabeleireiro a táxi e moto-
táxi), a criação de empresas e até mesmo, dependendo do curso ofertado, atividades jurídicas, de
saúde, culturais e artísticas dentre muitos outros benefícios.

Lima  et al. (2011) realizaram pesquisa com objetivo de efetuar o diagnóstico dos impactos
socioambientais resultantes da implantação de um campus universitário no município de Pombal, no
Estado da Paraíba,  e apontam que,  de forma geral,  os ganhos suplantam as perdas.  A cidade
passou a arrecadar mais impostos e o fluxo de recursos gerados, não só com a vinda de alunos,
professores e funcionários, mas, também, com aqueles captados de órgãos financiadores, por meio
das pesquisas desenvolvidas na instituição, elevaram o Produto Interno Bruto (PIB) do município. Ao
mesmo tempo, assinalam que houve um aumento do valor dos imóveis (tanto para compra e venda
quanto para locação) e dos serviços oferecidos (construção civil, empregados domésticos, de beleza
e de transporte, dentre outros). 

Desta forma, a instalação de uma IES em determinada região molda o tipo de moradia e de
serviços ofertados,  sendo que as construções,  o comércio  e os serviços que são instalados na
circunvizinhança  precisam  atender  às  demandas  de  seus  moradores  (BRANDLI,  2004).  As
necessidades das pessoas que passam a residir nas regiões próximas das instituições de ensino
exigem:  moradia  de  baixo  custo  (pensionatos,  quitinetes,  repúblicas  estudantis  etc.),  comércio
diversificado (mercados, padarias, confecções, postos de gasolina, livrarias, papelarias, farmácias
etc.), serviços (alimentação, saúde, transporte, lazer, cultura etc.) e outros mais. 

A  cidade  de  Maringá  vem  sofrendo  e  sentindo  os  reflexos  da  instalação  de  IES,  e
consequentemente,  com o  número  de  novos  moradores  que  elas  trazem a cidade.  Situada  na
Mesorregião  Norte  Central  Paranaense,  foi  fundada  em 10  de  maio  de  1947,  como distrito  de
Mandaguari, sendo elevada a município em 14 de fevereiro de 1951, pela Lei nº 790/1951, e em
março de 1954 instalada a comarca de Maringá (IBGE, 2017).

No ano de 2010 a população da cidade era de trezentos e cinquenta e sete mil e setenta e
sete habitantes, com estimativa de quatrocentos e três mil e sessenta e três habitantes para  o ano
de 2016 (IBGE, 2017), excedendo o previsto inicialmente para o seu primeiro cinquentenário, que
era de duzentos mil habitantes (MOTA, 2006). Para esse autor, a cidade foi planejada de maneira a
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servir como polo regional, contando com uma infraestrutura para desempenhar diversas e diferentes
atividades urbanas, pois possuía grande diversidade de equipamentos e atributos urbanos1.

Na Lei  Orgânica do município consta como política de desenvolvimento urbano, a fim de
garantir  o bem-estar da população, sendo que para esse fim, é preciso estabelecer-se regras e
normas quanto a ocupação do espaço, tipos de moradias, dentre outros diversos itens. Para tanto,
estabelece no primeiro parágrafo do artigo 120:

§  1.º O Plano  Diretor,  instrumento  básico  da  política  de  desenvolvimento  e  de  expansão
urbana,  abrangerá  as  funções  da  vida  coletiva,  em  que  se  incluem  habitação,  trabalho,
transporte, saneamento, iluminação pública, energia elétrica, abastecimento de água, saúde,
educação,  lazer,  segurança e circulação,  entre  outras,  e,  em conjunto,  os  aspectos físico,
econômico, social e administrativo. (MARINGÁ, 2011a, p. 60)

O atendimento  a  esse  dispositivo  legal  implica  na  oferta  de  serviços  que  o  crescimento
populacional não previsto pode comprometer. Mesmo assim, como afirma Tomaz (2010), a cidade
maringaense  é  apontada  como  moderna  e  exemplo  de  desenvolvimento  não  só  para  outros
municípios  do  Estado  do  Paraná  como  também  do  Brasil.  Um  estudo  recente,  realizado  pela
Marcoplan Consultoria, apontou o município como o melhor para se viver no país, considerando os
100 maiores, sendo que, para chegar a este resultado, a consultoria analisou os municípios com
mais de 266 mil habitantes, a partir de 16 indicadores, divididos em quatro áreas distintas, cada uma
com um peso na pontuação final,  sendo elas saúde (35,3% do índice final),  educação e cultura
(35,3%), segurança (8,8%) e saneamento e sustentabilidade (20,6%)2

Para Tudini e Mendes (2005), Maringá é uma cidade de porte médio de grande importância
nacional, em função do moderno sistema de agricultura, e por se tratar de um polo regional capaz de
atender a outros municípios em serviços variados, especialmente nos quesitos saúde e educação,
dispondo de um grande sistema de hospitais e clínicas, além de escolas e IES.

Um dos impulsos para esses resultados foi a instalação da Universidade Estadual de Maringá,
sendo que Maringá passou por mudanças intensas quando da instalação da IES, interferindo e
transformando sua dinâmica urbana a partir da década de 1960. No período, faculdades isoladas
foram criadas e se juntaram para formar, na década de 1970, a UEM3. 

Além  disso,  a  partir  de  1990  ocorreu  uma  expansão  do  ensino  superior  oferecido  em
instituições privadas implantadas no município. Com esse aumento no número de IES, novos cursos
foram e são constantemente oferecidos e, como consequência, novas vagas ofertadas,  atraindo
estudantes  de  diversas  cidades  do  Paraná  e  de  outros  estados  do  Brasil,  além  de  alunos
estrangeiros vindos pelo sistema de intercâmbios, que passaram a residir na cidade (MOTA, 2006).

Conforme cadastro do MEC, atualmente na cidade de Maringá estão instaladas quinze IES de
ensino presencial (figura 1), sendo uma universidade pública, a UEM, dois Centros Universitários, o
UNICESUMAR e a Uningá, e outras doze faculdades privadas: Alvorada, Cidade Verde, Faculdade
de  Engenharia  e  Inovação  Técnico  Profissional  (FEITEP),  América  do  Sul,  SENAI  Maringá,
Dinâmica,  Eficaz,  Ingá,  Faculdade  Maringá,  Faculdade  Metropolitana  de  Maringá  (UNIFAMMA),
Pontifícia  Universidade Católica do Paraná (PUC/PR),  Faculdade Santa Maria  da Gloria  (SMG),
Faculdade Instituto Superior de Educação do Paraná (FAINSEP) e Faculdade Cesumar de Maringá

1Oliveira (2006) historicida o processo de criação e desenvolvimento do município de Maringá analisando aspectos
econômicos, políticos e ideológicos, atrelando à expansão do capitalismo.
2 http://exame.abril.com.br/brasil/o-ranking-do-servico-publico-nas-100-maiores-cidades-do-brasil/
3 Wanderley (2001)  analisa  as  políticas  governamentais  estaduais  e  municipais  engendradas na década de 1960,
inclusive com a participação de dirigente da igreja católica, denominadas por ele de intervencionistas e eleitoreiras, que
acabaram por desencadear na criação da UEM na década de 1970. 
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– mesma mantenedora que a Unicesumar (BRASIL,  2013).  Além disso,  são vários os polos de
instituições de ensino à distância instalados no município e na região metropolitana.

O último resultado de censo educacional realizado pelo MEC, no ano de 2016, indica que
Maringá ultrapassou os trinta mil alunos matriculados no sistema presencial do ensino superior, e
somando os matriculados na modalidade a distância, ultrapassa quarenta mil, sendo mais de três mil
o número de docentes atuando nas instituições (BRASIL, 2016). 

A UEM é a primeira em números de pessoas. De acordo com informações fornecidas pela
secretaria acadêmica da instituição, em 2016, a instituição contava com a matrícula de pouco mais
de dezessete mil alunos, somente na graduação, e somando aos demais níveis, o total apresentado
é  de  mais  de  vinte  e  quatro  mil.  O  corpo  docente  totalizava  cerca  de  mil  e  quinhentos  e  de
funcionários  beirando  os  três  mil,  perfazendo  um  total  de  quase  trinta  mil  pessoas  ligadas
diretamente ao campus da universidade4. 

O número de pessoas vinculadas à UEM influenciou diretamente o mercado imobiliário de
Maringá, principalmente na Zona 7, onde, segundo Mota (2006), ocorreu uma expansão constante,
desde  a  década  de  1970,  com  uma  acentuada  verticalização,  composta,  principalmente,  por
apartamentos  pequenos.  Em 1999,  Barreto  e  Mendes  (1999)  realizaram um levantamento  que
apontou que o número de estudantes habitantes dos edifícios do Jardim Universitário chegava a um
percentual de 60% do total de moradores. No período da pesquisa realizada por Barreto e Mendes
(1999), 50% dos lotes da região (totalizando cento e noventa e um) eram ocupados por edifícios. Os
autores  apontam  que  esse  número  tende  a  um forte  crescimento,  em  função  da  especulação
imobiliária. 

Os dados apontados anteriormente vão ao encontro do que Mota (2006) afirma quanto à
influência das IES no mercado imobiliário, já que a instalação das mesmas é utilizada como uma das
estratégias dos promotores imobiliários no momento da comercialização dos imóveis, com foco nos
estudantes e funcionários vinculados a ela. Inclusive, nesta perspectiva, os imóveis construídos e
disponibilizados para venda na Zona 7, em especial no Jardim Universitário, que circunda o lado sul
da instituição, tendem justamente ao perfil de atendimento ao publico estudantil: apartamentos do
tipo quitinete, ou de áreas bastante reduzidas.

A  localização  da  UEM  na  Zona  7  corrobora  com  o  princípio  de  impacto  que  uma  IES
desencadeia em uma cidade, pois não só proporcionou o desenvolvimento do Jardim Universitário
como, também, definiu o tipo de construção e atividade desenvolvida na região. Os edifícios, em
grande parte com apartamentos do tipo quitinete, e os estabelecimentos comerciais disponíveis,
foram criados para atender à demanda crescente de serviços aos estudantes, que se instalaram,
principalmente entre as Avenidas Lauro Eduardo Werneck, Mário Clapier Urbinati e Paranaguá, as
mais movimentadas do bairro e bem próximas à UEM (BARRETO; MENDES, 1999). 

Os serviços e produtos ofertados na região claramente visam o atendimento prioritário aos
estudantes,  através  principalmente  da  oferta  de  alimentação  pronta  a  custos  reduzidos,  em
restaurantes, bares e lanchonetes, além de papelarias, livrarias, copiadoras e outros serviços, como
escolas de línguas, salões de beleza e conveniências, como podemos observar nas figuras 2 a 5, a
seguir. O público alvo desses comércios é tão evidente, a ponto de causarem impactos negativos
aos moradores não frequentadores da IES (MOTA, 2006).

4 www.uem.br
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Figura 1: Vista do comércio da Avenida Lauro Eduardo Werneck
Fonte: Google MAPS (2017)

Figura 2: Vista do comércio da Avenida Lauro Eduardo Werneck
Fonte: Google MAPS (2017)

Figura 3: Vista do comércio da Avenida Paranaguá
Fonte: Google MAPS (2017)

Figura 4: Vista do comércio da Avenida Mario Clapier Urbinati
Fonte: Google MAPS (2017)
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Um  dado  relevante  quanto  ao  impacto  da  UEM  no  cenário  maringaense  está  as
movimentações de pessoas e financeiras que ocorrem em virtude de eventos da instituição, como
simpósios,  congressos,  encontros  e,  ainda,  com  os  vestibulares.  De  acordo  com  dados  do
Convention  Bureau (2017)5,  existem  atualmente  326  eventos  programados  na  agenda  da
Universidade, sendo que, considerando apenas os 128 maiores, estima-se uma arrecadação de R$
2.398.384,00, tendo como base gastos com diárias, transporte e alimentação de pessoas que vem a
Maringá  exclusivamente  para  participar  dos  eventos. Isso  sem  considerar  os  dois  vestibulares
anuais  e  a  prova  do  PAS,  que  somados  duram  sete  dias  e  apresentam  arrecadação  de  R$
31.527.926,00.

A UNICESUMAR é a segunda IES em número de alunos e funcionários, com mais de quinze
mil alunos presenciais e mil e setecentos funcionários diretos6. Instalada no lado oposto da cidade
em relação  a  UEM,  ocupou  um espaço  antes  destinados  a  chácaras,  e  considerado  um vazio
urbano.  Após  a  sua  instalação,  em  1990,  os  terrenos  na  sua  proximidade  tiveram  os  valores
triplicado (MOTA, 2006). Costa (2002), já neste ano, apresentou a seguinte informação através de
uma entrevista realizada com Romeiro:

As  áreas  próximas  ao  Cesumar  já  estão  atraindo  investidores  e  gerando  demanda  por
pequenos imóveis, pois o preço dos terrenos ao redor do Centro Universitário triplicou de preço
no prazo de cinco anos, para atender aos alunos de outras cidades ou mesmo bairros distantes
do Cesumar que ali estudarão (COSTA, 2002, p.22).

O comércio ao redor se estabeleceu visando atender as necessidades de alunos da IES,
como observado nas figuras 7 e 8, a seguir,  onde vemos a ocupação das salas comerciais da
avenida  Guedner,  em frente  ao  portão  de acesso principal  a  instituição,  muito  semelhantes  as
observadas no Jardim Universitário,  compostas  por  refeições rápidas e  de baixo  custo,  loja  de
conveniência, copiadora e papelaria.

Figura 5: Vista do comércio da Avenida Guedner
Fonte: Google MAPS (2017)

5http://www.noticias.uem.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21673:convention-bureau-apresenta-
impacto-economico-gerado-por-eventos-da-uem&catid=986.
6www.unicesumar.edu.br.
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Figura 6: Vista do comércio da Avenida Guedner
Fonte: Google MAPS (2017)

Após a liberação para a construção de edifícios com mais de três pisos, ocorrida em 2004,
assim como na Zona 7, a região próxima a Unicesumar foi impactada com a verticalização, sendo
que somente em frente ao portal de acesso principal, foi instalado um condomínio com mais de 600
unidades de apartamentos tipo quitinete, em sua maioria, adquiridos por investidos imobiliários que
alugam sua unidades, e assim, inclusive, uma imobiliária foi instalada em uma sala comercial que
fica no térreo do condomínio (figura 7), quase que somente para administrar essas unidades. 

Recentemente, a instituição passou por uma grande expansão com a abertura de campis em
outros municípios do estado e também na modalidade a distância. Considerando que a sede é que
comporta toda a parte administrativa e de produção necessária para esse crescimento, ocorreram
contratações de diversos profissionais oriundos de outras partes do Brasil, que também procuraram
moradia nas imediações da IES. Somando-se a isso, a região próxima recebeu a instalação do
Fórum Eleitoral e do Fórum Trabalhista da Cidade, fatos que resultaram no investimento por parte de
uma grande construtora, que ergueu nas proximidades edifícios de apartamentos de médio e alto
padrão, visando justamente esse público. Calculando de forma aproximada, a partir de visualizações
in  loco,  estima-se  que,  apenas  na  Avenida  Guedner,  no  raio  de  menos  de  2  quilômetros  da
instituição,  mais de 300 apartamentos foram entregues nos últimos cinco anos.

No final de 2011, a IES foi autorizada a ofertar o curso de medicina, o que resultou em grande
movimentação  em seu  campus  nos períodos de vestibulares  para  o  referido  curso,  sendo  que
somente na seleção ofertada no inicio de 2017, mais de cinco mil candidatos concorreram as 150
vagas disponíveis7. Outros eventos movimentam as instalações das IES, contando com um auditório
com mais de 400 lugares, que é utilizado não apenas para ações internas, mas cedido para uso da
comunidade, o que carreta em uma agenda praticamente diária de uso, de acordo com dados da
secretaria de eventos da instituição.

4 CONCLUSÃO

Percebe-se que a instalação de uma IES em determinada cidade é capaz de transformar
principalmente o seu entorno direto, causando impactos ao espaço urbano. Entre esses impactos
pode-se  citar  o  adensamento  urbano,  a  verticalização  e  a  compactação  das  moradias,
estabelecendo as características do comércio ao redor.

Sabemos que a ocupação dos espaços urbanos depende de diversos fatores, e justamente
estes  fatores  determinam  as  características  a  serem  inseridas  nesse  ambiente,  e  isso  não  é
diferente em se tratando da instalação de IES, pelo contrário, esse tipo de negócio, ao se instalar em
uma cidade, bairro, impacta diretamente em sua estrutura, já que acaba por estabelecer o tipo de
moradores  que  residirão  ali,  e  assim,  o  comércio  que  será  instalado  para  atender  as  suas
necessidades.

Não  podemos  afirmar  com  o  levantamento  realizado  neste  trabalho  que  o  impacto  seja
positivo ou negativo, apenas apontar os efeitos principais causados pelas IES às regiões onde estão
instaladas.  Porém,  observa-se  com a  pesquisa  os  impactos  existentes  no  caso  de  instituições
maiores, onde o número de alunos e funcionários é suficiente para que a demanda de moradia,
comércio e serviços sejam transformados para atendê-los.
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