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Resumo  

Nascida em maio de 1947, Maringá iniciou seu desenvolvimento urbano em torno 
de um centro que vem se expandindo cada dia mais. Essa expansão alcançou 
tal ponto que atravessa hoje os dois contornos inicialmente limitantes do 
município, Contorno Norte e Contorno Sul, que nesse caso estão atuando como 
segregantes sociais. Com a devida fundamentação teórica, esse trabalho visa 
contextualizar, com dados históricos e pesquisas, o Contorno Sul e sua atuação 
urbana e social na população de Maringá hoje, propondo um debate sobre a 
necessidade de urbanização e revitalização da área, que objetivem alterar seu 
uso e integrar os bairros adjacentes à ela, além de metodologias de supressão 
do fenômeno de gentrificação, para que seus moradores atuais não sejam 
afetados com as mudanças.  

Palavras-chave: Gentrificação, Integração, Urbanismo.  

  

Abstract  

Born in May 1947, Maringá started its urban development around of a center that 
has been expanding more each day. This expansion reached a point that crosses 
today two contours, which was initially, limited the municipality, North Contour 
and South Contour, which in this case are acting as social segregators. With due 
theoretical literature, this work aims to contextualize, with history datas and 
researches, the South Contour and its urban and social action at Maringa’s 
population today, proposing a debate about the necessity of urbanization and 
revitalization of this area that objectify change its uses and integrate the 
neighborhood adjacent to it, and methodologies to suprime gentrification, in the 
way that the actual living population doesn’t get affected by the changes.    

Key words: Gentrification, Integration, Urbanism.  
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Introdução  

  A cidade de Maringá nasceu de um projeto idealizado pela Companhia de Terras 
do Norte do Paraná, que visava a criação de um novo polo para 
empreendimentos de investidores. No entanto, seu projeto e consequente 
desenvolvimento seguiram traços distintos de muitos municípios brasileiros 
(RUBIRA, 2016). Rodrigues (2004) destaca a fundamentação do projeto, 
realizado por Jorge Macedo Vieira, que tem como referências o modelo de 
“Cidade Jardim”. O traçado inicial do munícipio previa então uma ocupação 
segmentada, separando as habitações por classes, em elite, popular e operária. 
A elite localizando-se na região entre as duas principais reservas florestais, setor 
populacional nas áreas adjacentes e por fim, a classe operária na periferia, onde 
a infraestrutura era (e ainda é) precária e quase inexistente.   

  Levando essa diretriz em consideração, o desenvolvimento da cidade não foi 
diferente. Em uma análise multitemporal, Rubira (2016) traz mapeamentos que 
mostram a ordem de expansão do município, que ocorreram em um ritmo muito 
mais acelerado que o padrão brasileiro. As expansões começaram à Norte e, na 
década de 1970, se estenderam a Sul e Sudeste (localização atual do Contorno 
Sul), com loteamentos voltados para a população de baixa renda, que não teria 
condições de adquirir um imóvel nas áreas centrais do município.   

Já na década de 1980, devido ao grande tráfego da Avenida Colombo, foi 
construído o Contorno Sul, objetivando ligar a BR-376 com as PRs 323 e 317 e, 
após isso, foram aprovados mais loteamentos populares adjacentes à área. Em 
1996, se iniciaram instalações de lombadas na Avenida Colombo, o que resultou 
de imediato o aumento de veículos no Contorno, que visava desviar da Avenida 
e, assim, crescentes dados de acidades na região (FOLHA DE LONDRINA, 
1999).    

Hoje, o Contorno Sul abriga muitos bairros residenciais, que contam com um 
número insuficiente de infraestrutura urbana, além dos perigos e segregação 
citados acima devido à hierarquia viária em que é utilizado atualmente. Com base 
nessa premissa, o presente artigo visa trazer por meio de análises de agentes 
segregadores e metolodologias de revitalização, a necessidade de uma 
intervenção urbana nesse espaço.    

    

1. Agentes segregadores do espaço urbano  

As cidades no Brasil são abordadas em lei desde a Constituição Federal de 1988. 
Em 2001, o Governo Federal desenvolveu o Estatuto das Cidades, visando 
regulamentar as políticas de desenvolvimento urbano e função social da cidade. 
Dois anos depois, em 2003, foi fundado o Ministério das Cidades, objetivando 
garantir ainda mais os projetos previstos em lei, direcionados a uma cidade mais 
justa e igualitária.    

Na Constituição Federal de 1988, temos dois artigos mais destacados que 
mencionam o tema:   

 

  



“Art. 30. Compete aos Municípios:  

(...) VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;”   

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  

(...) II - propriedade privada;  

III - função social da propriedade; (...)  

VII - redução das desigualdades regionais e sociais; (...)”  

  

Já no Estatuto das Cidades, são relevantes para o estudo os seguintes itens:  

“Capítulo II - Da Política Urbana  

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, (...) tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 
seus habitantes.  

§ 1o O plano diretor (...) é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
de expansão urbana.  

§ 2o A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.”  

“Capítulo I – Diretrizes Gerais  

Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 
diretrizes gerais:  

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações; (...)  

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização;”  

Segundo essas diretrizes presentes na legislação, é possível concluir que a 
cidade somente exerce sua função social quando permite acesso igualitário a 
todas as camadas sociais, de equipamentos urbanos e infraestrutura, sem que 
isso custe mais a alguma classe. No entanto, a cidade vem passando por 
diversas intervenções ditadas não mais apenas pelo Estado, mas também por 
iniciativas privadas. A partir da literatura urbanística, é possível encontrar 
estudos mais detalhados das seguintes intervenções e transformações no 
Espaço Urbano.  

Na história do urbanismo, é possível observar que o desenho urbano tem duas 
grandes vertentes de desenvolvimento, uma pré era industrial, em que o Estado 
intervinha em todas as formas urbanas e uso do solo, e a segunda, e atual 
vertente, pós revolução industrial, esta dominada pelo mercado imobiliário 



(VILLAÇA, 1998). Esse sistema baseado no poder do capital conduz o 
desenvolvimento da urbe de acordo com potenciais construtivos e equipamentos 
urbanos. Em outras palavras, de quanto mais equipamentos e infraestrutura um 
espaço é dotado, mais alto é seu valor e potencial habitacional. Levando esse 
fator em questão, é possível concluir que automaticamente, esse processo gera 
uma segregação social, visto que a população de baixa renda não é capaz de 
sustentar os custos de um imóvel valorizado, descolando-se então para as 
periferias, onde não existem infraestruturas urbanas.   

Nessa perspectiva, temos como primeiro segregador do espaço urbano o 
mercado imobiliário, agente imaterial que, por meio da especulação, dita os 
valores de cada espaço urbano, separando-os em classes e, logo, descumprindo 
pontos primordiais da função social e o do direito à cidade, ditados e previstos 
pelo Estatuto.   

Partindo para uma segunda linha de estudo, observa-se o grande 
desenvolvimento rodoviário do Brasil, dado a partir da década de 1950, com o 
governo Kubitscheck, a partir do Plano de Metas. Como resultado, veio o 
investimento da indústria automobilística, ditando o desenho urbano para 
automóveis, e o desenvolvimento urbano, desencadeado pela atração de 
investidores para dentro das cidades, gerando uma expansão da malha urbana 
aliada ao aumento da população. Essa malha urbana alcança então as rodovias, 
ultrapassando seus limites, e fazendo com que estas se insiram na paisagem da 
cidade e assim, tornem-se barreiras urbanas (JÚNIOR; FERREIRA, 2008).   

Levando em conta as duas teorias supracitadas, o resultado é a mobilidade e 
instalação da população de baixa renda às margens da cidade, que agora 
ultrapassam as barreiras rodoviárias, formando então um campo isolado, ilhado 
e desprovido de equipamentos e infraestrutura.   

Essas rodovias, que agora fazem parte do desenho urbano, inserem-se no 
campo de agentes materiais, onde encontramos diversos segregadores urbanos 
e suas consequências, esclarecidos em diferentes literaturas.   

Segundo Sousa e Braga (2011), uma barreira arquitetônica é entendida por 
elementos que impeçam acessibilidade de rota, de equipamentos urbanos ou de 
mobilidade, e como consequência, fragmentam o espaço urbano e entendimento 
sobre ele, de forma que a população perca a noção de lugar e área.    

Santos (1981) diz que “Existem duas ou diversas cidades dentro da cidade.” Em 

seguida explica que isso se deve à oposição de classes e segmentação dos 
níveis de vida. Segundo o autor, é possível observar discrepâncias entre malhas 
urbanas dentro de uma mesma cidade, apenas por estar em bairros diferentes 
e, em alguns lugares, essa separação fica mais clara por conta de uma 
intervenção material, como no caso de Pequim, em que os bairros são separados 
por muralhas.  

Nessa linha temos a definição de efeito barreira, tudo aquilo que restringe o 
deslocamento a pé de um ou mais grupos populacionais, considerados por faixa 
etária (MOUETTE; WAISMAN, 2004). Podemos entender então que o efeito 
barreira pode ser ocasionado a partir de diferentes elementos sendo eles 
naturais (córregos, topografia, morros) ou urbanos (linhas de trem, avenidas de 
alto tráfego, barreira de grandes edifícios, alteração de tráfego).    



Mouette e Waisman (2004) realizam ainda, uma análise das consequências do 
efeito barreira, sendo elas a primária – direta e facilmente percebida – como risco 
de acidentes, dificuldade em chegar ao outro lado da via e tempo de viagem; 
secundária – impactos indiretos – dizem respeito à supressão de viagens devido 
às dificuldades, reduzindo a caminhabilidade do espaço, alterações de rotas e 
atividades realizadas. E por último, o impacto terciário – impacto estrutural – 
efeito esse que altera o desenho urbano e as estruturas de bairro e da cidade.   

Outras consequências, citadas por Trinta (2001), são dadas uma parte 
diretamente à mobilidade interurbana, reduzindo a velocidade e rapidez dos 
veículos que utilizam a via como ligação intermunicipal; e a segunda e terceira 
partes, ao ambiente urbano e à população, afetando os acessos a bairros devido 
à ausência de retornos e entradas diretas, além do meio ambiente, com a grande 
emissão de poluição (sonora, atmosférica e visual) e o ambiente urbano com 
vibrações e segregação urbana.     

Fica claro que as barreiras urbanas são causadas, na maioria das vezes, pela 
priorização do transporte motorizado e que esse modelo traz consequências 
significantes ao pedestre, que é afetado de diferentes formas. O estudo urbano 
faz uma análise ainda mais profunda, mostrando que os impactos vão além da 
dificuldade na circulação dos pedestres.  

Carlos (2001), analisando a Operação Urbana Faria Lima em São Paulo, faz uma 
observação acerca das reformas que priorizam o meio de transporte individual. 
Segundo sua pesquisa, o espaço urbano perde seus possíveis usos, visto que o 
cidadão se submete ao meio de locomoção e, com isso, deixa de apropriar-se 
do espaço público caminhável que, com a nova hierarquia, perde sua hegemonia 
sobre as vias.   

Esse mesmo impacto foi observado na pesquisa de Mouette e Waisman (2004, 
p. 40):  

Entretanto, há fortes indícios de que maiores quantidades de 
deslocamentos a pé e menor uso do automóvel levam a uma 
maior interação com a vizinhança, refletindo-se em mais 
atividades realizadas, maior uso dos estabelecimentos e locais 
de interesse e maior quantidade de contatos na vizinhança.  

 

Assim, entende-se que, além das barreiras visíveis à percepção de todos, temos 
um resultado político social que afeta os espaços, retirando pedestres das vias, 
reduzindo sua relação com as ruas e a vizinhança e separando-o dos demais 
espaços da cidade, nos quais deveria estar inserido, fazendo parte e atuando 
como modificador e apropriador dos mesmos.    

 2. Contorno Sul atuando em Maringá    

Ponderando as definições dadas por Mouette e Waisman de barreira urbana, 
podemos concluir que o Contorno Sul de Maringá insere-se nas análises teóricas 
de barreira e segregação social. Além disso, o artigo traz também um estudo e 
análise de mapas, e uma tabela do método de Quadro CDP que será útil mais à 
frente na proposta do projeto. Seguem análises históricas e tabeladas acerca do 
Contorno:  

 



 

- Mapa de Localização e Histórico:   

  

O impacto direto do Contorno Sul na população de entorno pode ser observado 
a partir de dados históricos dados por meio de reportagens. Em 1999, 
transitavam, no mínimo, 5 mil veículos pela rodovia diariamente, e mais de 10 
mil trabalhadores atravessavam a área todos os dias, a maioria de bicicleta. No 
ano de 1996, após a instalação de quebra-molas na Avenida Colombo e 
consequente desvio de mobilidade da mesma, registraram-se cinco acidentes 
apenas no trecho entre Cidade Alta e Porto Seguro (FOLHA DE LONDRINA,  
1999).     

As informações mais recentes em relação ao Contorno, de maio de 2018, 
registram melhorias em relação aos acidentes, devido a providências de controle 
de velocidade realizadas pela Secretaria de Mobilidade. Os registros foram, 
então, de 8 acidentes registrados no mês de abril, menor número desde janeiro 
de 2017, e 4 vezes menos que no mês de março, que registrou 28 acidentes. 
Após o último acidente em abril, ainda foram registrados 30 dias corridos sem 
uma notificação, fato nunca ocorrido em toda a história do Contorno (JORNAL 
DO POVO, 2018).   

Apenas essas informações já nos trazem como conclusão de que métodos de 
redução de velocidade no tráfego são essenciais para a melhoria de qualidade 
de vida do local, mas ainda não são suficientes, visto que mesmo assim foram 
registrados um número considerável de acidentes.   

  

 

 



 

- Mobilidade Urbana  

  

Segundo o mapa de mobilidade urbana, podemos ressaltar dois itens:  

• Ciclovias: segundo o mapa analisado, não existe uma única faixa de 
ciclovia em todos os 12 km do Contorno e nem ao menos faixas em 
execução. Como consequência, os ciclistas disputam espaço com 
automóveis, inclusive de grande porte, promovendo insegurança e grande 
perigo de locomoção;  

• Hierarquia viária e acessos: o mapa permite principalmente observar a 
segregação do espaço. As únicas vias que possuem ligação direta ao lado 
sul do contorno, por cruzamento, são as vias coletoras, principais 
avenidas perpendiculares; da malha de vias locais não existem ligações 
diretas entre os dois lados do contorno, apenas fazendo retornos e 
rotatórias, trajetos que podem aumentar expressamente o percurso. Os 
pedestres, por sua vez, fazem as travessias sem segurança de faixas e 
sinaleiros. Além disso, analisando com visita in loco, nota-se que, por se 
tratar de um trecho rodoviário, a maior parte de sua extensão conta com 
marginais, muitas vezes interrompidas pela descontinuidade de asfalto. 
Esses dois fatos além de reiterarem a segregação, por impedir o acesso 
direto aos bairros, dificultam ainda mais a mobilidade peadonal, visto que 
a descontinuidade dessas marginais impede também a circulação de 
pedestres nesses trechos.   

 

 

 



  

- Equipamentos Urbanos:  

  

• Escolas: Em toda a extensão do contorno, foram constatadas unidades 
bem distribuídas de cada modelo de instituição de ensino. No entanto, 
nem todas atendem às necessidades. Segundo Gouvêa (2008), escolas 
municipais e estaduais, que possuem ensino fundamental, têm raios de 3 
km de abrangência, sendo assim, são suficientes para a área. No entanto, 
uma CMEI, que atende somente a educação infantil, possui um raio 
reduzido para 300 m, de forma que apesar de possuir quantidades 
significativas, não atendem à toda extensão da área de estudo.    



  

• Hospitais: Na região estudada, foi encontrada uma Unidade de Pronto 
Atendimento. Classificada como Centro de Saúde, esse equipamento 
atende um raio de 5 km. Sendo assim, atende praticamente toda a 
extensão do contorno, retirando apenas uma parte mais próxima à rodovia 
da moda.   

 
  
• Equipamentos de Lazer: Não há nenhum espaço considerável para 

equipamentos de lazer na área. Segundo JIANG, PITTS e GAO (2015), 



deve ser instalada uma Praça de Vizinhança em cada centro com raio 
abrangência de 600 m. Considerando essa média, é possível afirmar que 
seria viável e adequado pelo menos oito praças ao longo de todo o trecho.   

 

A seguir, temos o Quadro CDP, metodologia de tabelamento de Coeficientes, 
Deficiências e Potencialidades de uma área. Os itens contemplados foram 
analisados a partir dos mapas, ou compilados pelos próprios moradores em 
apresentação na 2ª Audiência Pública referente à Revitalização do Contorno Sul, 
no dia 12 de novembro de 2018.  
 

Condicionantes   Deficiências   Potencialidades   
  

Socioeconômico  
- Segregação de classes sociais.   - Integração melhor definida com o centro 

da cidade;  
- Plano Diretor mais eficiente.  

  
  

Equipamentos 
Urbanos  

- Ausência de áreas de lazer e 
parques de vizinhança; 
- CMEIS insuficientes.  

- Estabelecimento de terrenos ociosos/ em 
potenciais;  
- Execução de novas CMEIS;  
- Execução de novas praças, ATIs, praças 
de contemplação e pequenos parques.  

  
  

Hierarquia 
Viária  

- Ausência de cruzamentos entre 
vias locais, que liguem os dois lados 
do Contorno;  
- Vias locais sem saída para o 
Contorno, sendo interrompidas por 
quadras de grande extensão.  

- Reformulação do sistema viário e de sua 
hierarquia, alterando entradas e abrindo 
novas vias de acesso.  
  

  
  

Mobilidade 
Urbana  

- Sistema de transporte coletivo 
deficiente;  
- Pontos de ônibus descobertos ou 
degradados;  
- Ausência de ciclovia.  
  

- Alteração da mobilidade urbana, 
estabelecendo novas metodologias de 
transporte coletivo e abrindo faixas de 
ciclovia.  

  
  

Legislativo  

- Falta de fiscalização de calçadas e 
terrenos fora da regulamentação, os 
limites de recuos dos terrenos e 
calçadas estão indefinidos.  

- Plano Diretor participativo e fiscalização 
pública ativa.  

  
  
  
  
  

Infraestrutura  

- Bairros periféricos com vias não 
asfaltadas;   
- Iluminação insuficiente;  
- Falta de sinalização;  
- Ausência de galerias pluviais;  
- Ausência de faixas de pedestres;  
- Asfalto com grandes buracos e sem 
recapeamento;  
- Ruas de acesso aos bairros sem 
pavimentação;  
- Ausência de canaletas.  
  

- Plano de gerenciamento de resíduos;   
- Estação de tratamento de esgoto e águas 
pluviais;   
- Usina de compostagem;   
- Instalação de postes e melhores 
iluminações;   
- Recapeamento de vias;  
- Melhora na estrutura das vias, instalação 
de canaletas.   



3. Metodologias de Revitalização e Supressão da Gentrificação  

Não é possível falar sobre urbanismo dissociando-o de transformações 
espaciais. A cidade é reflexo direto da sociedade e, por isso, conforme o homem 
muda, ele transforma também o seu habitat, o meio em que vive. Portanto, as 
intervenções na urbe existem desde a concepção da mesma.   

No entanto, nos últimos dois séculos, tivemos intervenções mais características, 
que merecem destaque a suas metodologias. A primeira delas, o 
embelezamento urbano, segundo Nigro (1998,) é definido como o período pós 
Revolução Industrial, em que a cidade começa a abrir espaço para os novos 
meios de transporte e novas intervenções. Esse modelo de intervenção é 
marcado por supressão e desapropriação de edificações e terrenos, para a 
abertura de novas vias de circulação, sem muita preocupação com as 
arquiteturas afetadas pelo processo. Em seguida, temos a introdução de uma 
nova intervenção, a renovação urbana, iniciada pelo manifesto de Le Corbusier, 
a Carta de Atenas. Esse período é marcado pela consolidação do mercado 
imobiliário, que começou a dominar a apropriação do espaço, voltado aos 
objetivos do capital, reproduzindo edifícios cada vez mais altos, e com mesma 
identidade visual, formando grandes paredões e iniciando a segregação social 
através do espaço. Na década de 1970, iniciam-se às críticas a esse modelo 
que, de certa forma, desrespeitou e afetou a paisagem urbana. A partir daí, nasce 
o modelo de intervenção predominante até os dias atuais, a revitalização urbana. 
Para refutar o movimento anterior, a nova metodologia utilizada busca valorizar 
elementos como referenciais coletivos e comunitários, abordando a imagem já 
existente do espaço de intervenção, e acrescentando equipamentos ainda não 
disponíveis no local.   

Além disso, o período conta com uma grande leva de espaços ociosos, visto a 
crise financeira que atingiu muitas indústrias na época. Esses terrenos e imóveis 
foram vistos com grande potencial, evitando vazios urbanos e fornecendo novos 
espaços de estruturação urbana (JANUZZI; GRASSIOTTO, 2016). 

Já com relação direta ao processo de revitalização, Januzzi e Grassiotto (2016) 
destacam que existem várias metodologias de projeto, porém alguns itens são 
mais importantes e relevantes para um resultado satisfatório.  Podem-se sinalar 
uma devida análise do espaço, demarcando os pontos a serem alterados, o 
desenho original da malha urbana, o processo de desenvolvimento da cidade e 
as necessidades do espaço. Para o resultado, as autoras citam a importância de 
se produzir um estudo detalhado das propostas para o espaço, construindo 
desde o início uma imagem do que se tem como objetivo final.   

Analisando a raiz fundamental do processo de revitalização, temos uma 
intervenção que, por ordem, traria sempre benefícios para o espaço urbano. No 
entanto, após a consolidação do mercado imobiliário, as revitalizações acabaram 
desencadeando em outro processo desfavorável ao equilíbrio socioespacial, a 
gentrificação.   

Derivada do inglês gentrification, a expressão pode ser traduzida como 
enobrecimento, aburguesamento de um espaço. Podemos classificá-la como 
processo de melhoria de ambiente que, como resultado, gera a expulsão de 
moradores (TANSCHEIT, 2016). Vejamos, as cidades possuem seus espaços 
segregados que, quase como regra, são desprovidos de infraestrutura urbana. 



O mercado e o Estado enxergam o potencial nesse território e iniciam seu projeto 
de revitalização, ou mesmo mudança de costumes. Podem ser observados como 
na instalação de um novo comércio mais elitizado, um hotel, um restaurante. De 
início parece uma ótima ideia, pois traz melhorias ao espaço local. Contudo, a 
especulação imobiliária, caso não seja controlada pelo Estado, define os novos 
valores desse espaço. Aluguéis sobem, compras simples e diárias já estão 
supervalorizadas, e o morador inicial dessa região já não têm mais condições de 
bancar o custo de vida imposto nesse território, mudando-se para outro local 
provavelmente mais segregado e seguindo sem infraestrutura (COSTA, 2016).   

Assim, entendemos que o processo de revitalização de uma área, mesmo que 
seja feito pelo Estado, pode facilmente gerar um interesse da classe elitizada, 
que por sua vez irá impor seu uso e supervalorizar o local revitalizado que de 
início tinha o propósito de trazer melhorias aos habitantes da região, mas que, 
como resultado, acaba por lhes expulsar.   

Visto isso, é de extrema importância para um projeto de revitalização, considerar 
as possibilidades de gentrificação do espaço e, portanto, inserir desde a matriz 
inicial medidas que evitem o desencadeamento desse fenômeno.   

Tanscheit (2016) utiliza o termo “Placemaking”, uma metodologia de 

revitalização, para trazer as diferenças em relação a gentrificação. Segundo a 
autora, um elemento diferencial nas duas estruturas é a participação da 
comunidade. Nesse processo, os habitantes do espaço, que são o alvo do 
projeto, é que devem definir suas necessidades e objetivos a serem alcançados. 
Outros pesquisadores da área, Mello, Troina e Luz (2017), corroboram e 
complementam a pauta. Segundo eles, a participação da população e seu 
entendimento sobre habitação são essenciais. Já está previsto em diretrizes da 
ONU e do Estatuto das Cidades que o acesso igualitário a equipamentos, 
habitação e serviços da cidade, são direitos de todo cidadão. Porém, se a 
população não entende a importância da habitação, não irá cobrar do Estado e, 
assim, seus direitos permanecem sem materialização. Para os pesquisadores, 
discutir a questão da moradia é essencial no processo. O Estado deve 
acompanhar as revitalizações e desenvolver diretrizes, em planos diretores e 
regulamentações, para permitir que os moradores originais do espaço não sejam 
expulsos de lá, e a população de modo geral tenha acesso a uma habitação em 
uma localização devidamente estruturada. Além disso, é necessário 
conscientizar todas as classes, da importância de uma cidade equiparada, com 
extratos sociais mistos em uma mesma localidade, pois ainda existe muito 
preconceito com relação a essa interação. Segundo Luz (2017), a partir da 
integração de diferentes classes é possível reduzir o que chamados de 
segregação espacial.   

A seguir, podemos ver algumas metodologias estabelecidas pela legislação 
estatal que contribuem para que a gentrificação não aconteça:  

a) São Paulo – SP – Minhocão  

O projeto de revitalização visa transformar o Elevado Costa e Silva em uma área 
completamente de lazer, em tempo integral. Sendo assim, o então prefeito 
Fernando Haddad, que sancionou o projeto, estabeleceu também diretrizes no 
novo Plano Diretor da cidade, demarcando ZEIS (Zona Especial de Interesse 
Social), que delimitam e estimulam a permanência de moradores em suas casas, 



e também aconselhando o subprefeito a estabelecer com os moradores, um 
Conselho Gestor, que observa e acompanha os processos da área 
(TANSCHEIT, 2016);  
 

b) Paris – França   

Na capital do país, a prefeita Anne Hidalgo estipulou uma nova lei de venda de 
imóveis. Antes de oferecer para qualquer comprador, o proprietário deve 
oferecer à prefeitura, que pode comprar e destinar o imóvel a moradias sociais 
(TRAMONTINA, 2015);  

c) Berlim – Alemanha  

A capital alemã estipulou ainda uma terceira diretriz de controle imobiliário. 
Segundo a nova legislação, os ajustes de aluguel de uma propriedade não 
podem ultrapassar em 10% a média local (TRAMONTINA, 2015).   

A partir desses exemplos, podemos observar que, mesmo sendo um processo 
que vem ocorrendo em grande escala pelo mercado, caso o Estado se 
comprometa em manter a equidade e disponibilidade de acesso a equipamentos 
e infraestrutura aos habitantes da cidade, sem retirá-los do espaço, é possível 
por meio da legislação e acompanhamento, executar revitalizações que atendam 
às necessidades e amparem um devido e igualitário desenvolvimento urbano, 
prezando pelo Direto à Cidade.   

  

4. Sugestões e análises para uma revitalização no Contorno Sul  

De acordo com os dados, análises e referências teóricas citadas no artigo, fica 
clara a necessidade de revitalizar e urbanizar o Contorno Sul (Avenida Sincler 
Sambatti). Sendo assim, o estudo visa trazer também referências e possíveis 
diretrizes para que uma revitalização seja feita na área da maneira mais 
democrática e social possível, priorizando o Direito à Cidade, a população que 
está no local hoje e suas necessidades.  

Dessa forma, analisando as propostas de vários estudos, vimos a necessidade 
de uma pesquisa complementar, que pudesse trazer referências e participação 
da população do local, de maneira a deixar a proposta mais participativa e 
inclusiva, e não apenas seguindo diretrizes Estatais ou mesmo particulares.   

Em 2018, após duas assembleias públicas realizadas em união entre a 
comunidade dos bairros do Contorno Sul e a Prefeitura Municipal de Maringá, foi 
definido o Fórum de Mobilidade – comitê que organiza o movimento de 
reivindicações de melhorias no Contorno e é formado por representantes da 
APGT 5, Conselho Arquidiocesano de Leigos e Leigas de Maringá e 
Observatório das Metrópoles Núcleo UEM/Maringá. Os membros do grupo são 
formados na sua maior parte por moradores dos bairros, que foram escolhidos 
para representar e serem a voz da população no momento de acompanhamento 
do projeto. Sendo assim, é importante que as necessidades e reivindicações da 
comunidade, apresentadas pelo Fórum, sejam levadas em consideração para 
elaboração do projeto.   

 



Por fim, vimos que, afim de suprimir o desencadeamento de uma possível 
gentrificação do local, é necessário que o Estado estabeleça leis na legislação e 
Plano Diretor Municipal, principalmente no que diz respeito ao estabelecimento 
e demarcação de ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) e regulamentações 
públicas que submetam os valores imobiliários e renovações de locações a uma 
avaliação do poder público, impedindo que imóveis sejam supervalorizados e 
expulsem seus moradores do local.  

  

5. Conclusão  

O presente artigo teve como objetivo analisar as diferentes formas de 
segregação socio espacial e as maneiras em que aparecem destacadas no 
Contorno Sul em Maringá. Concluímos que, com a expansão da malha urbana, 
há muito tempo essa via deixou de ser uma rodovia, e por uma possível ausência 
de melhoramentos e soluções do poder público, o espaço hoje confunde seus 
usos e segrega diversos bairros e os habitantes que lá vivem. Com poucos 
acessos e muito dos equipamentos urbanos localizados na face norte do 
contorno, em direção ao centro da cidade, os moradores enfrentam todos os dias 
desafios de mobilidade e locomoção para usufruir das infraestruturas e podem, 
muitas vezes, suprimir suas atividades pela dificuldade de acesso.   

Dessa forma, na segunda parte de estudo, o artigo traz metodologias de 
revitalização e supressão da gentrificação para que possam, em algum 
momento, serem utilizados e permitirem um projeto bem estudado e amparado 
de métodos que priorizem a sociedade presente no espaço hoje, trazendo 
melhorias, equipamentos e infraestruturas à população, sem que os mesmos 
tenham de arcar com custos monetários para bancar as mudanças.   

É muito importante que um projeto para a área considere as diretrizes de 
mobilidade urbana, buscando melhorar o espaço para pedestres e ciclistas além 
de melhorar a mobilidade coletiva, trazendo meios de transportes acessíveis a 
todos e que não sobrecarreguem as vias, como o automóvel individual. Na 
identificação e participação social, um projeto que realmente busque melhorias 
para a comunidade deve imprescindivelmente analisar as estruturas atuais do 
espaço, sua história e, principalmente, ouvir as necessidades dos moradores.   

Se o Estado seguir essas diretrizes, acompanhar e atualizar as legislações de 
preços da área, é possível o desenvolvimento de um novo espaço, renovado e 
com nova paisagem visual que, sem dúvidas, irá trazer muitas melhorias e 
ampliar a qualidade de vida de Maringá, hoje presente apenas nas áreas 
centrais, para as áreas marginais da cidade, desenvolvendo um munícipio mais 
democrático e justo, e que cumpra sua função social.  
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