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Resumo 

 

AVANCI, Renan, CORDOVIL, Fabíola, MARINO, Paula. UNIVERSIDADE, 

CIDADE E TERRITÓRIO: O ARRANJO ESPACIAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE MARINGÁ E SUAS IMPLICAÇÕES NA MOBILIDADE URBANA, 1969-2014. 2015. 

Artigo Acadêmico. Universidade Estadual de Maringá – Programa Associado de Pós-

Graduação em Metodologia de Projeto de Arquitetura e Urbanismo 

 

Palavras-chave: Campus, Diretriz viária, Configuração espacial. 

 

Abordamos a configuração territorial do campus sede da Universidade Estadual de 

Maringá (UEM) frente à conformação urbana. A premissa que orienta este debate decorre do 

cenário condutor da implantação do território da UEM resultante da adoção do modelo 

espacial – campus - como estrutura urbano/arquitetônica de instituição do ensino superior. 
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Aprofundamos considerações sobre a concepção espacial do espaço universitário maringaense 

na medida em que o amplo território estudantil, inserido na malha urbana, apresenta-se como 

enclave e limite físico. A Universidade distanciada do espaço citadino reforça o ideário de 

exclusiva ambiência universitária em contraponto com as relações espaciais entre 

universidade e cidade. Deste modo, os questionamentos propostos pelo estudo vão ao 

encontro do dinamismo da configuração espacial do campus diante das pressões de ocupação 

urbana e expansão da malha viária, uma vez que as relações entre campus e cidade têm no 

princípio de mobilidade urbana um dos seus principais aspectos de integração. O objetivo 

deste trabalho é contextualizar o processo de conformação territorial da Universidade em 

conjunto com o crescimento e expansão viária da cidade. Tratamos, portanto, de 

considerações sobre o território da UEM nos processos de desenvolvimento urbano. 

 

Abstract 

 

Approach the State University Maringa (UEM) campus territorial configuration 

opposite the urban conformation. The premise that guides this debate stems from the driver 

stage UEM territory implementation resulting from the adoption a spatial model - campus - 

such as urban / architectural structure of the higher education. The ample spatial territory 

conception maringaense university current in the urban area is presented as enclave and 

physical limit. The distanced University city space enhances the unique ambience university 

ideology against the spatial relationships between the university and city. The questions 

proposed by the study are in line with the spatial dynamism configuration of the campus on 

the urban settlement pressures and road expansion, since relations between campus and city 

have on the principle urban mobility one of its main aspects integration. The study objective 

is present the context territorial forming process of the University with the growth and 

expansion of the city road. In general considerations on the territory UEM in urban 

development processes. 
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1 Introdução 

 

Analisamos a configuração do território do campus sede da Universidade Estadual de 

Maringá (UEM), frente à conformação urbana e à expansão viária. Refletimos sobre o 

processo de construção do território universitário e a problemática de mobilidade entre a 

cidade e a efetivação da proposta do campus. 

Os direcionamentos do estudo decorrem dos processos que nortearam a instalação de 

um campus universitário na cidade de Maringá, isto é, a implantação de um modelo espacial 

no qual prevalece a atribuição de extensa área como local único e exclusivo de fixação das 

atividades do ensino superior.  

Consideramos também o crescimento urbano de Maringá e a sua relação com o 

território universitário. A proposta da concepção física e institucional da Universidade na 

forma de campus cria uma ambiência estudantil isolada da cidade direcionando debates sobre 

a escolha da área de habitabilidade do campus e o desenvolvimento deste espaço no contexto 

do crescimento urbano e evolução territorial da Universidade. 

 

2 Contextualização 

 No plano urbanístico para a cidade Maringá, projetado pelo engenheiro Jorge 

Macedo Vieira, em meados de 1940, encomendado pela Companhia Melhoramentos Norte do 

Paraná (CMNP), não se previa áreas exclusivas e específicas para a instalação de instituições 

educacionais direcionadas ao ensino superior. Em seu planejamento, Vieira não buscou 

caracterizar propriamente um território universitário, sendo que a definição deste espaço 

educacional apresentou-se somente em 1967. 

De fato, a primeira demarcação territorial de um centro universitário no município 

foi proposta pela Comissão de Desenvolvimento de Maringá (Codem), em 1967, na parte sul 

da cidade, através do primeiro Plano Diretor (OLIVEIRA, 2006; MELO, 2001). A área 

encontrava-se na periferia urbana, no entanto, pertencente ao perímetro de expansão proposto 

para Maringá de acordo com o mapa do sistema viário – Etapa II, da Codem (MELO, 2001). 

Apesar da área designada pela Comissão de 1967 ser classificada pelo zoneamento como uma 

Zona Especial destinada ao setor universitário, não foi adotada como área definitiva para a 

instalação do campus. 

A escolha da nova área para o centro universitário da cidade coube à mesma 

Comissão formada pela municipalidade. A nova área escolhida situava-se após a Rodovia do 
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Café, conhecida atualmente como BR 376, Avenida Colombo, estabelecendo limite com o 

plano inicial de Vieira (DIAS et al, 2008). A previsão da nova área correspondeu a uma 

extensão de 206,39 ha e localizava-se ao norte da cidade. Separada do meio urbano pela BR 

376 apresentava inicialmente um espaço com lotes rurais em seu entorno.  

Nesse sentido, tanto a área ao sul definida pelo Plano Diretor de Desenvolvimento de 

Maringá em 1967 quanto a área definitiva do campus na porção norte da cidade encontravam-

se fora da malha urbana proposta e planejada para a Maringá. Todavia, a segunda área 

guardava uma relação com a estação ferroviária favorecendo um acesso à Universidade por 

meio das vias constituídas no plano inicial. Ligava-se diretamente a estação à BR 376, 

lindeira do território universitário constituído. Tal fato constituiu-se fator determinante para a 

mobilidade urbana entre campus e cidade.  

Por esse aspecto, visualizamos um grande território universitário que embora 

conectado com a rodovia, a malha viária urbana na maior parte não estava constituída ao seu 

redor. Apesar da BR 376 comportar-se como principal eixo de conexão com o território 

estudantil, esta via reforçava ainda mais a separação com o espaço urbano por representar 

uma passagem que já se configurava como divisor do próprio território urbano por seu caráter 

de rodovia. 

Com o passar das décadas a cidade desenvolveu-se e incorporou espacialmente o 

campus configurando-o como uma grande mancha dentro da malha urbana. Desta forma, as 

questões de mobilidade diante a expansão do perímetro urbano ao norte da cidade colocam 

em pauta a configuração do território da UEM como um limite físico. Como resultado, 

medidas como o projeto de transposição do campus aparecem em debate.  

Figura 1 - Crescimento urbano da cidade Maringá através dos loteamentos aprovados.  

Fonte: Elaborado pela equipe 
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3 Método e procedimentos de pesquisa 

O entendimento sobre o território da UEM e suas implicações na mobilidade urbana 

procura, principalmente, expor uma síntese morfológica enfocando uma periodização 

referente à década de 1960 à década de 2014. Para esse percurso, a pesquisa destaca a 

morfologia urbana como método de análise espacial, pois trata, especialmente, o estudo do 

meio físico da forma e dos processos que a formataram. Do mesmo modo, o trabalho se 

ampara em fontes documentais como legislação urbanística e decretos. A elaboração de 

mapeamentos a partir da aprovação de loteamentos no espaço urbano tornou-se fundamental 

para a análise de ocupação ao redor do campus incorporando-o ao meio urbano.  

 

4 Análise 

A partir da década de 1970 o campus da UEM começa a ser idealizado por um plano 

urbanístico e a instituição universitária passa a ser projetada dentro da área escolhida. 

Contudo, o território destinado à Universidade começa a sofrer as primeiras modificações 

territoriais através de interferências urbanas por meio das construções dos loteamentos 

periféricos e alargamentos viários. Atualmente o campus encontra-se incorporado ao meio 

urbano configurando-se como barreira física entre o centro da cidade e a parte extrema norte 

do município conformada basicamente por loteamentos residenciais.  

Segundo Dias (et al, 2008) as implicações na mobilidade urbana entre o espaço 

universitário e a cidade pode ser vista sob dois enfoques. O primeiro sobre o entorno do 

campus e sua interface com a cidade constituindo o espaço universitário como uma grande 

mancha dentro do espaço urbano e o segundo perante a junção da malha interna da 

Universidade com a malha externa da cidade gerando entroncamento de circulação.  

O principal debate perante os enfoques mencionados refletem na proposta da Lei 

886/2011 sobre as diretrizes viárias propostas para o campus. A proposta direciona o 

prolongamento de três vias cortando o território da Universidade a fim de interligar o centro 

urbano com a área residencial ao norte.  
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5 Conclusão 

Observamos que no decorrer do processo de ocupação urbana da cidade de Maringá, 

estabeleceu-se uma adequação e conformação viária resultante da própria configuração 

territorial do campus. Estes aspectos norteiam as diretrizes bases da expansão viária frente ao 

crescimento urbano e ao encadeamento da mobilidade na relação entre campus e cidade. A 

questão da transposição do território universitário através do prolongamento direto de vias 

existentes reflete, por exemplo, a temática de deslocamento urbano facilitado pela construção 

de novos eixos. No entanto, a noção de ambiência universitária, comunidade universitária e 

território universitário se perdem com o fatiamento do espaço da Universidade por meio de 

vias.  

 

Figura 2- Conformação viária do território universitário de Maringá.  

Fonte: Elaborado pela equipe, com base na lei 886/2011.  
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