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PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE CIANORTE: OS PRIMEIROS 
EDIFÍCIOS E ÁREAS PÚBLICAS 

RESUMO 

 

Cianorte faz parte do núcleo de urbanização do norte do Paraná que também abrange as cidades de 
Londrina, Maringá e Umuarama, planejadas pela CMNP - Companhia de Terras Norte do Paraná, 
formando um eixo de quatro polos centralizadores com cidades menores à sua volta. O Plano original 
de Cianorte é de Jorge Macedo Vieira e apresenta elementos da cidade jardim inglesa. Inserida numa 
região de abundante mata, foi inaugurada em 1953 e começou ser implantada conforme o plano 
urbanístico, porém, devido à crise do café que atingiu o Paraná na década de 1950, partes do projeto 
não foram concretizados e, alguns bairros residenciais e edifícios públicos foram deixados em segundo 
plano. Esses edifícios foram construídos com novas diretrizes, em outro momento, não na 
fundamentação original, mas já na era da “Capital do Vestuário”, como Cianorte é conhecida 
nacionalmente desde a década de 1970, devido aos investimentos na indústria de confecção local, 
fazendo com que tal slogan se propagasse pelo país. A partir dos anos 2000 novos investimentos 
privados e públicos nas áreas centrais, e novos edifícios configuram uma nova paisagem urbana, porém 
a busca do novo ameaça e desconsidera o que é histórico e o que deve ser preservado.  Nas cidades 
novas, a valorização do presente se destaca em meio ao turbilhão da cidade em crescimento, onde as 
construções antigas são substituídas ou modificadas num fluxo contínuo e segue rumo às novas 
concepções arquitetônicas. Considerando a relação entre arquitetura e cidade nas dimensões 
históricas, culturais e sociais envolvidas, é preciso preencher a lacuna na pesquisa na área de 
patrimônio histórico arquitetônico local, uma arquitetura local a qual não foi inventariada. Dentro desse 
contexto histórico geral, pretende-se iniciar uma investigação dos primeiros edifícios e áreas públicas 
que constavam no Plano original permanecem na paisagem local atual, para contribuição da 
valorização da identidade local. 
 
Palavras-chave: Patrimônio histórico e cultural. Cidades novas. Identidade cultural. 

 

PAPER TITLE 
ABSTRACT 

Cianorte is part of the northern urban core of Paraná covering the cities of Londrina, Maringa and 
Umuarama, planned by CMNP – Companhia de Terras Norte do Paraná Lands forming an axis four 
centralizers poles with smaller cities around. The original plan Cianorte is Jorge Macedo Vieira and 
features elements of the English garden city. Inserted in an abundant forest region, was inaugurated in 
1953 and began to be implemented as the urban plan, however, due to the coffee crisis that hit the 
Paraná in the 1950s, parts of the project did not materialize, residential neighborhoods and public 
buildings were left in the background. These buildings were constructed with new guidelines, at another 
time, not in the original foundation. Since the 1970s, Cianorte is known nationally as "Apparel Capital", 
due to investments in the local garment industry, making such a slogan from spreading across the 
country. From the 2000s new private and public investments in the core areas and new buildings 
constitute a new urban landscape, but the search for the new threat and disregards what is historic and 
should be preserved. In the new cities, the value of this stands amid the city's whirlwind growth, where 
old buildings are replaced or modified in a continuous stream and follows towards the new architectural 
concepts. Considering the relationship between architecture and city in historical, cultural and social 
dimensions involved, we need to fill the gap in research in the local architectural heritage area, a local 
architecture which has not been inventoried. Within this general historical context, we intend to initiate 
an investigation of the first buildings and public areas that contained in the original plan remain in the 
current local landscape for assistance the appreciation of local identity. 

Keywords: Historical and cultural heritage. New cities. Cultural identity. 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO 

1.1 CIANORTE PARTE DO PLANO COLONIZADOR  

A cidade de Cianorte faz parte do núcleo de urbanização do norte do Paraná, o qual abrange 

também as cidades de Londrina, Maringá e Umuarama (Figura 1), planejadas pela CMNP - 

Companhia de Terras Norte do Paraná. Estas quatro cidades formam um eixo e constituem 

quatro polos centralizadores de cidades menores à sua volta, segundo o plano de ocupação 

proposto para as Regiões Norte e Noroeste do estado1.O objetivo era formar uma rede de 

cidades implantadas a cada cem quilômetros, ligadas através da rede ferroviária, de modo a 

facilitar o escoamento da produção, e entre estas a cada 10 ou 15 km ficariam os patrimônios, 

centros comerciais e abastecedores intermediários (LUZ,1997.  STEINKE, 2007. DALBERTO, 

2009) 

* 

Figura 1 – Núcleo de cidades planejadas pela CMNP. Fonte: CMNP (1975) apud Dalberto (2009, p. 28) 

Inaugurada em 1953, com divulgação em jornais e revistas, seguindo as estratégias de 

propaganda usais da Companhia, a cidade nova abriu-se aos interessados em plantar café 

nas férteis terras da região. Atraídos pela imagem de credibilidade da CMNP quanto à rapidez 

da criação das novas cidades e quanto colocar em “ordem” a região de conflitos de terra 

ocupada por posseiros, índios e pequenas comunidades de “caboclos”, isoladas e próximas 

à Cianorte. Kohhepp (1991, p.79) destaca esse processo como “avanço especulativo da 

fronteira cafeeira”. 

                                                            
1 O Conceito pluralista de região que abrange a dimensão cultural e a conjectura política de um espaço, estudada de forma 
precisa em SUERTEGARAY, Dirce Maria Antunes. Notas sobre epistemologia da geografia. Cadernos Geográficos, Florianópolis 
n.12, p.55. 
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Enquanto os imigrantes chegavam de diversos lugares, os habitantes locais eram 

expropriados. CIOFFI (1995, p.39) relata: “Esta pequena nação, perto de 4.000 membros, 

conhecida como XETÁ sobreviveu na área por quase três séculos, sendo obrigada a recuar 

com o desbravamento da área em 1955 e a consequente invasão dos cafezais”. 

1.2 PANORAMA ECONÔMICO BRASILEIRO 

Para falar do contexto pioneiro paranaense, é necessário fazer menção de uma fase 

importante do panorama econômico brasileiro, que causou desdobramento diferenciado no 

Paraná, trata-se da crise mundial de 1929. Nesse período o governo brasileiro procurou deter 

o plantio de café para que não aumentasse o estoque do produto. Foi um período em que as 

plantações de café foram interditadas em vários estados que tinham mais de cinquenta 

milhões de pés de café.  

No estado do Paraná, no entanto, não foi aplicada tal proibição visto que a maior parte do 

território era mata nativa. O governo paranaense interessava-se em incentivar a cafeicultura, 

pois era considerado ainda o produto de maior importância para a exportação, mas junto a 

isso havia a presença de Companhias colonizadoras que investiam na região desde 1925, a 

principal delas a CMNP, e fazendo pressão para não perder seus empreendimentos. Sendo 

assim, o quadro da colonização do estado paranaense mostra o auge do plantio do café, 

abrange os projetos de áreas novas de povoamento e a construção da ferrovia que 

proporciona pontos de escoamento das safras2. 

Segundo FACHINI (1987, P.79-80) “Os poderes públicos exerceram funções administrativas, 

mas na realidade quem efetuou o arranjo desse espaço foi a Companhia colonizadora 

pioneira”. A CMNP exercia grande influência e construiu uma imagem perante a sociedade, 

um ideário de dar soluções às questões sociais, conforme na publicação da empresa: “E assim 

a democracia autêntica floresceu no Norte do Paraná, onde a iniciativa privada realizou uma 

verdadeira, justa e pacífica reforma agrária” (CMNP, 1975, p.151). 

Segundo Souza (2015, p. 47), havia uma dualidade entre o discurso e a ação da CMNP, 

enquanto agente do capitalismo, pois a estratégia de vendas era a imagem da realização de 

um povoamento com foco social, mas o interesse era executar um projeto de forma 

disciplinada para obter lucros nas etapas do processo de colonização. 

O Norte paranaense, a partir de 1930, passou por um processo de regionalização resultando 

em três subterritórios: o Norte Velho, o Norte Novo e o Norte Novíssimo. Entre os autores que 

citam essa divisão, Suzuki (2007) afirma que “é primordial observar que a forma e o tempo de 

                                                            
2 Sob a ótica da produção capitalista do espaço Cianorte pode ser melhor entendida em DIAS, Edson dos Santos. Atuação do 
agente fundiário na produção do espaço urbano – Companhia melhoramentos norte do Paraná: uma presença constante na 
cidade de Cianorte. Dissertação (mestrado em Geografia). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1998. 
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desenvolvimento do norte do Paraná deu-se diferentemente das outras regiões do país, 

ocorreu em etapas”. 

A região onde se inseriu Cianorte foi considerada pelo IBGE como Norte Novíssimo até 1968, 

e em 1989 o mesmo denominou a região de Noroeste e em 1991 Mesoregião Noroeste 

Paranaense (IBGE 1968, 1989 e 1991). Corrêa (2002) afirma que a partir de 1980, a 

expressão muda porque as condicionantes que permitiam essa diferenciação foram alteradas 

em sua concretude, e uma nova regionalização põe-se em marcha. 

1.3 INDUSTRIALIZAÇÃO E PROGRESSO 

No âmbito econômico a urbanização no Norte do Paraná deu-se no início da segunda fase da 

industrialização3 do país, região anteriormente habitada por indígenas que foram 

paulatinamente expulsos, confinados ou destruídos para a ocupação e exploração econômica 

(MENEGUETTI, 2009, p. 71).4 

Por meio da exploração do mate, da madeira e do café é que a industrialização do Paraná 

começa a se forjar. Além disso, em particular no que se refere ao café os ciclos econômicos 

ajudaram também a ampliar a urbanização, paranaense.5 

Entre 1930 e 1955, considera-se como a quarta etapa de industrialização brasileira, foi o 

momento em que a indústria recebeu muitos investimentos dos ex-cafeicultores dos principais 

centros produtores e também em logística. A riqueza natural da região e a fertilidade do solo 

para produção agrícola atraiu grande contingente migratório que vinha de zonas paulistas, 

onde não havia mais capacidade produtiva para a cultura cafeeira. 

Para a mobilidade da produção houve a construção de vias de circulação de mercadorias, 

matérias-primas e pessoas, proveniente das evoluções nos meios de transporte que 

facilitaram a distribuição de produtos para várias regiões do país. Muitas ferrovias que 

anteriormente transportavam café, nessa etapa passaram a servir os interesses industriais. 

Assim, as cidades planejadas ganharam notoriedade com construção de estrutura rodo-

ferroviária. Para Luz (1997), o sistema rodoferroviário teve um papel crucial na implantação 

das cidades novas do Paraná e de Cianorte. A forma com que as cidades polo e as demais 

no norte do estado foram distribuídas, criando uma rede de cidades ligadas à ferrovia, 

demonstra características de concepção inglesa do townand country planning, ou seja, do 

                                                            
3 As fases são destacadas em SUZUKI, J. H. Idealizações de Modernidade – Edifícios Verticais em Londrina 1949-1969. 
2007. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). FAUUSP. São Paulo. 
4 A primeira fase é de 1500 e 1808, quando o país ainda era colônia. A segunda de1808 a 1930, que ficou marcada pela chegada 
da família real portuguesa, em 1808. 
5O início do processo de industrialização coincide com a intensificação das políticas imigratórias e com o auge do Ciclo da Erva-
mate. 
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ideário gardencity. Esta característica é peculiar à região e difere do planejamento de outras 

áreas brasileiras de colonização. 

Dos anos de 1950 a 1970, o Brasil passou por mudanças profundas em virtude de uma nova 

ordem econômica mundial. O Paraná foi atingido pela crise cafeeira, e em meio a esse 

panorama suas cidades iniciam novo ciclo de desenvolvimento. Nesse período ocorre a 

urbanização da sociedade o que aumenta a participação da indústria na renda e no emprego, 

ocorre o processo de modernização e de industrialização da nação, surgindo novas classes, 

principalmente a dos empresários industriais e dos trabalhadores urbanos (PEREIRA, 1977). 

Desde a década de 1970, Cianorte é conhecida nacionalmente como “Capital do Vestuário”, 

quando o município investiu na indústria de confecção local, fazendo com que tal slogan se 

propagasse pelo país.  Muitas indústrias hoje veiculam seus produtos na mídia nacional e 

exportam produtos para vários países.  

A cidade não está estagnada, parece prosseguir na linha progressista que foi formada. A partir 

de 1990 houve uma tentativa do poder público incentivar o processo de verticalização na 

região central da cidade, porém não houve resposta positiva do mercado. Atualmente, novos 

investimentos privados e públicos nas áreas centrais e novos edifícios configuram uma nova 

paisagem urbana. O projeto Novo Centro 6 desencadeia uma nova fase de transformação da 

paisagem que deve ser estudada e questionada. Na plasticidade diversificada entre o novo e 

o velho, a imagem da cidade mostra os ritmos diferentes convivendo lado a lado, como cita 

Rocha (2005).  

Segundo Lynch (1999), a cidade é uma construção no espaço, não há resultado final, mas 

sim uma sucessão de fases.  Entretanto, A valorização do presente se destaca em meio ao 

turbilhão da cidade em crescimento, onde as construções antigas são substituídas ou 

modificadas num fluxo contínuo e segue rumo às novas concepções do objeto arquitetônico 

(ROCHA, 2005). 

Yamaki (2003) aponta que a colonização do Norte do Paraná constitui uma das experiências 

de organização do território e de projeto de Cidades Novas, mais significativas realizadas no 

Brasil no século XX. Cianorte encontra-se disposta nesta rede, como parte desta porção 

planejada de forma inédita no país até então sua implantação em 1953, coincidiu com a última 

década da expansão cafeeira, com declínio a partir de 1960 (STEINKE, 2002).  

                                                            
6Pode-se ver sobre o termo em Grzecorczyc (2000) “Novo Centro de Maringá”, Cordovil (2007) que apontou alguns indícios do 
marketing urbano na cidade e Andrade e Cordovil (2008) que pesquisaram sobre as requalificações urbanas do plano inicial da 
cidade. Em Cianorte foi implantado o projeto do Novo Centro o qual merece ser estudado e analisado como o de Maringá. 
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Portanto, pode-se afirmar que a cidade de Cianorte apresenta características extremamente 

particulares, se considerado que a mesma participou de uma forma especial de ocupação de 

uma porção do território paranaense, assim como seu planejamento também se deu de forma 

muito específica, como visto a seguir.  

2. HISTÓRIA DA CIDADE E MEMÓRIA 

2.1 A PROPOSTA URBANÍSTICA DE JORGE MACEDO VIEIRA 

A autoria do Plano original de Cianorte é de Jorge Macedo Vieira7 e apresenta elementos da 

cidade jardim inglesa. A boa forma alcançada no plano original de Cianorte é fruto do 

desenvolvimento de um pensamento que buscava a qualidade do espaço urbano 

(DALBERTO 2009, p.46).  

A ligação direta de Macedo Vieira8  com os formalizadores da cidade jardim inglesa foi o que 

lhe conferiu tanta propriedade ao projetar cidades e se utilizar dos ideais apregoados por 

Raymond Unwin e Barry Parker, como garantia da boa forma urbana. 

Cianorte, dentro deste contexto de cidade com alto grau de legibilidade, começa ser inserida 

numa região de abundante mata conforme o plano urbanístico9, porém, devido à crise do café 

que atingiu o Paraná na década de 1950, partes do projeto não foram concretizados. Por isso 

alguns bairros residenciais e edifícios públicos foram deixados em segundo plano. Esses 

edifícios foram construídos com novas diretrizes, em outro momento, não na fundamentação 

original.  

O plano urbanístico de Macedo Vieira previa três eixos principais de estruturação viária e 

urbana, dois deles com definição dos edifícios e espaços públicos principais. O eixo 

monumental – em vermelho, constituído pela avenida Brasil, onde foram previstos os edifícios 

públicos mais importantes e o eixo da avenida Lord Lovat, atualmente avenida Souza Naves, 

em azul, destinado ao comércio, sendo a Igreja Matriz o ponto focal da paisagem (Figura 2). 

Os habitantes locais pouco conhecem da história local, mas quando se referem à cidade, 

apontam elementos positivos quanto aos aspectos urbanos. Rossi (1995), aponta que os 

elementos da memória, do locus e do desenho são articulações que dão origem à concepção 

                                                            
7 Jorge Macedo Vieira – engenheiro politécnico paulista, projetou várias cidades implantadas pela CMNP.  
 
8 Em seu último ano de graduação (1917) Macedo Vieira trabalhou como estagiário junto à Cia. City de São Paulo, ao lado de 
Parker Dalberto (2009, p.31). 
9 Dalberto (2009, p.3) refere-se ao plano urbanístico original da década de 1950 como “cidade planejada”, o qual nunca foi 
implantado, porém enfatiza que “merece atenção principalmente: quanto ao desenho urbano, à legibilidade urbana, à situação 
dos edifícios públicos, à ligação do traçado e topografia, e às características que a remetem ao tipo inglês de cidade jardim”. 
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arquitetônica. Nessa perspectiva, são as sobreposições das experiências individuais e 

coletivas que fornecem o resultado da memória do lugar.  

 

Figura 2 – O dois Eixos Principais de Cianorte. Fonte: Dalberto (2009, p. 36) 

 

 “As cidades permanecem em seus eixos de desenvolvimento mantêm a posição dos 

seus traçados, crescem segundo a direção e com o significado de fatos mais antigos, 

muitas vezes remotos, do que os fatos atuais. Às vezes, esses fatos permanecem 

idênticos, são dotados de uma vitalidade contínua, às vezes se extinguem; resta então 

a permanência da forma, dos sinais físicos, do locus” (ROSSI, 1995). 

As áreas destinadas aos edifícios públicos no projeto de Macedo Vieira se mostram bem 

distribuídas pela malha (Figura 3), dando importância aos principais nós da cidade 

(DALBERTO, 2009, p.37). Portanto, percebe-se no plano de Cianorte a preocupação não só 

com a malha, mas com as perspectivas que os edifícios teriam entre a variação do traçado 

reto e curvo empregado por Macedo Vieira. Isto fortalece a ideia de que o plano original da 

cidade tinha a intenção de reforçar as experiências individuais dos que por ali passassem. 

Pelo plano original, os edifícios públicos já tinham função específica. Cada projeto 

arquitetônico deveria ser avaliado pela CMNP antes da construção, para a averiguação da 

conformidade do projeto com o porte da nova cidade. A Companhia se resguardava no direito 

de recusar projetos que não lhe fossem esteticamente adequados. Quando a administração 

da cidade foi entregue à prefeitura, este tipo de análise não era mais realizada. 

A Figura 3 apresenta um mapa com plano completo de Cianorte, onde a malha abrigava 

espaços públicos de qualidade, o quais concordavam com o traçado urbano, com a forma do 

sítio e com os edifícios públicos. Com o decorrer do tempo a implantação deste plano se deu 
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de forma gradativa, o que colaborou para o esquecimento das diretrizes adotadas por Macedo 

Vieira. 

 

Figura 3 – Praças, nós e edifícios especiais do plano original de Cianorte. Fonte: Adaptado de 

CIANORTE (1996), apud Dalberto (2009, p. 40). 

 

2.2 ARQUITETURA E MEMÓRIA DA CIDADE 

A colonização do noroeste do Paraná sofreu em vários aspectos grande influência das ideias 

circulantes em outras regiões do país, destaca-se a importância de verificar se esta influência 

está manifestada na arquitetura das primeiras edificações da cidade de Cianorte, levando a 

compreender o passado, as condicionantes projetuais e demais elementos. Nas cidades 

novas, a valorização do presente se destaca em meio ao turbilhão da cidade em crescimento, 

onde as construções antigas são substituídas ou modificadas num fluxo contínuo e segue 

rumo às novas concepções arquitetônicas.  

Conforme (ABREU, 1998, p.86) a cidade como lugar de memória liga indivíduos, famílias e 

grupos sociais entre si, de modo que não permite que suas memórias fiquem perdidas no 
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tempo, lhes dando ancoragem no espaço. As relações sociais estabelecidas em algum lugar 

é que fazem surgir uma memória social ou de grupo, ainda que sejam de dominação, 

cooperação ou conflito, variando tanto no tempo como espaço. Ainda que nem todas as 

memórias coletivas consigam ser registradas, os fragmentos assumem importância 

perpetuando os vestígios do passado que subsistiram na paisagem ou nas instituições de 

memória muitas vezes ligados a estruturas de poder. Os habitantes locais pouco conhecem 

da história local, mas quando se referem à cidade, apontam elementos positivos quanto aos 

aspectos urbanos.  

Considerando a relação entre arquitetura e cidade nas dimensões históricas, culturais e 

sociais envolvidas, é preciso preencher a lacuna na pesquisa na área de patrimônio histórico 

arquitetônico local, ainda não inventariado. Dentro desse contexto histórico geral, investigou-

se os primeiros edifícios e áreas públicas que constavam no plano original que permanecem 

na paisagem local atual, com objetivo de contribuir para valorização da identidade local. 

3. INVESTIGAÇÃO 

Para a realização da investigação proposta em relação aos primeiros edifícios de Cianorte e 

áreas públicas de Cianorte foi realizada pesquisa bibliográfica e visita ao cadastro técnico da 

Prefeitura local. Pode-se constatar poucos registros da historiografia local, observa-se que 

aos poucos está sendo construído um acervo regional de trabalhos científicos e de pesquisas 

das universidades em toda região. 

Para a identificação e inventário dos primeiros edifícios e áreas públicas que constavam no 

Plano original foi levado em consideração os 3 eixos propostos (Figura 2) por Macedo Vieira, 

os quais formam o tridente, do traçado original da cidade, o qual é uma forte referência à 

primeira cidade jardim inglesa, Lechtworth. Os respectivos eixos correspondem à avenida 

Bahia, avenida Brasil e avenida Lord Lovat (atualmente Souza Naves).  

No cadastro técnico da Prefeitura local foram levantados todos os lotes e as construções 

cadastradas, considerando um recorte temporal de 10 anos - de 1953 a 1966, das respectivas 

gestões administrativas dos prefeitos Wilson Ferreira Varella, Antonio Rodrigues Mota e 

Ramon M. Schulz. De acordo estes dados, chegou-se a um mapeamento preliminar (Figura 

4). Tal resultado mostra que os primeiros edifícios públicos propostos inexistem.  A igreja 

Nossa Senhora de Fatima, atual Santuário Diocesano, permanece no local inicial, porém a 

igreja em madeira seria o primeiro edifício se estivesse ainda no mesmo local, contudo a 

mesma foi desmontada e levada a outra parte da cidade, como será apresentado a seguir no 

item 3.1. 
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Figura 4 – Resultado do levantamento das construções existentes nos 3 eixos principais da cidade, 
em laranja as construções de1953 a 1966. 

O edifício da primeira prefeitura, localizado na avenida Brasil, foi o primeiro prédio público a 

ser construído em Cianorte.  A Lei Orgânica Municipal de 1989 contempla o seu tombamento, 

citando a importância do patrimônio, desde então já foi a sede do Detran e hoje é a Casa da 

Cidadania. Segundo Cioffi (1995), foi construído com recursos da comunidade local, do 

Estado e da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Devido à sua importância no 

contexto cultural e da memória da cidade. 

Durante o acesso ao cadastro foram identificadas construções em madeira, em alvenaria, e 

também construções mistas. O material inventariado trouxe abertura a pesquisas que podem 

ser levadas a termo oportunamente, como:  nomes dos primeiros profissionais engenheiros 

que atuaram na cidade, tipologias residenciais e de comércio, implantação das primeiras 

construções de comércio e serviços. 

Exemplares de construções de madeira e construções mistas não puderam ser inventariadas, 

pois já não existem os documentos.  
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Serão analisadas neste trabalho a primeira igreja da cidade e o espaço reservado para ser o 

centro cívico municipal.  

3.1 OS PRIMEIROS EDIFÍCIOS  

Como já dito, os edifícios propostos no plano original por Macedo Vieira não foram executados 

de acordo com o plano original. Porém, a cidade de Cianorte teve, como outras cidades da 

região, várias construções em madeira, que era o material abundante da região. 

A primeira igreja levantada na cidade, conhecida hoje como “igreja de madeira” ou “igrejinha 

azul” foi um dos poucos edifícios propostos no plano original da cidade que realmente foram 

executados (Figura 5), e por isso é objeto de estudo deste trabalho. 

A mesma foi construída em 1956 10, na praça projetada por Jorge Vieira, três anos depois da 

fundação da cidade. Desde sua inauguração representa o lugar de reunião e concentração 

da população para eventos religiosos, culturais e políticos da época. Rodeada pela mata 

nativa existente, o desbravamento pioneiro desenvolveu-se na coexistência com os primeiros 

edifícios comerciais e residências, construídos em madeira e alvenaria, que muito 

rapidamente, segundo os registros fotográficos, confirmavam a paisagem arquitetônica 

introdutória no contexto local. Mas em meados da década de 60 a primeira igreja foi 

substituída pela atual (Figura 6). 

As primeiras habitações em várias cidades brasileiras foram em madeira sendo a substituição 

das construções por outros materiais como constante prática em todo país. Hoffmann (2005) 

afirma que, no caso de Maringá, acredita-se que as substituições das obras de madeira que 

conformam o tecido urbano estejam vinculadas à forma como ocorreu a ocupação local, onde 

essas edificações eram concebidas com caráter provisório. A concepção de provisório parece 

ter se mantido no imaginário da população local, que almejava o progresso para a cidade 

como nos primeiros tempos da ocupação, esquecendo de preservar os testemunhos materiais 

que revelam sua história. Sendo Maringá e Cianorte cidades que comungam da mesma 

origem histórica pode-se criar um paralelo nesta questão.  

                                                            
10A primeira igreja Nossa Sra. De Fátima, construída no lugar previsto no plano inicial de Cianorte, foi demolida e transferida de 
lugar, perdendo suas características originais. Esse exemplar está registrado no livro: Arquitetura em Madeira, de Carlos Zani. 



 

13 

 
 

 

                     

Figura 5 – 1ª Igreja Matriz de Cianorte. Fonte: Acervo pessoal de Eleutério Langowski (1958) 

A necessidade de construção de uma nova igreja, em alvenaria era urgente, a transição do 

edifício de madeira para o projeto moderno, foi uma experiência vivida pelos moradores de 

forma intensa, diária, pois a igreja antiga em madeira permaneceu no mesmo lugar enquanto 

a outra ia sendo construída (Figura 6).  

 

Figura 6 – Construção da estrutura da nova da Igreja Matriz sobre a primeira igreja erigida em 
madeira. Fonte: Acervo pessoal de Eleutério Langowski (1966) 

 

Segundo relatos dos pioneiros, foi considerado importante manter a construção antiga como 

memória, portanto a igreja em madeira foi desmontada assim que o projeto da igreja atual 

alcançou a fase da cobertura e foi levada para um outro local (Figura 7). A importância de 
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alguns locais e edificações são revelados nas expressões orais de muitas pessoas, como cita 

Simão:  

A preservação dos valores culturais e ambientais caracteriza-se, crescentemente, como 

uma tendência da atualidade. A valorização das coisas locais, em contra-posição `a 

globalização da economia e da comunicação, reveste de importância a manutenção de 

identidades específicas, que garantam às pessoas a referência do seu lugar. O passado 

e suas referências marcadas no território, as manifestações culturais tradicionais, 

repassadas de geração, as formas de fazer – objetos, alimentos, festas- voltam, na 

virada do milênio, a ser valorizadas. Começa-se a sentir, novamente, necessidade de 

entender o passado como um referencial para a construção do futuro e como um 

processo contínuo de fruição, em contraste ao pensamento iluminista, base da cultura 

ocidental há dois séculos, que desvincula o passado e vislumbra o futuro sob o ideal da 

modernidade (SIMÃO, 2006). 

 

                   

                     

Figura 7 – A igreja em madeira. Fonte: Paulo Moro (2015) 

 

3.2 AS ÁREAS PÚBLICAS  

Como visto na Figura 3, as áreas públicas projetadas por Macedo Vieira foram bem 

distribuídas na malha, o que demonstra a cautela do desenho com a qualidade ambiental em 

toda cidade. 

Apesar da verificação do cuidado de Macedo Vieira com os espaços públicos, ao se analisar 

a cidade atualmente, não se encontra nenhum espaço como planejado originalmente no plano 

inicial. Porém é importante salientar que não foi possível localizar documentos com desenhos 



 

15 

 
 

mais detalhados dos espaços públicos de Cianorte.  A análise feita tem por base o mapa da 

Figura 3, o qual foi adaptado do Plano Diretor do município de Cianorte datado de 1996. 

As áreas públicas no eixo monumental do projeto de Macedo Viera foram modificadas nas 

suas dimensões e implantação dos edifícios públicos previstos. Pode-se observar na Figura 

8 um paralelo entre o que foi projetado no plano urbanístico original e o que foi implantado 

anos mais tarde.  

 

Figura 8 - Modelos tridimensionais dos edifícios do Centro.  Fonte: Dalberto (2009, p.67) 

 

 

 

Figura 9 – Edifícios de uso privado no eixo monumental. Fonte: 

http://presencial.unipar.br/unidades/cianorte 

Plano de massa 
Macedo Vieira

Implantação dos 
edifícios Centro Cívico 

2008 
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4. CONCLUSÕES  

As áreas públicas previstas no plano original de Cianorte sofreram mudanças principalmente 

ao longo da avenida Brasil – eixo monumental, às quais são consideradas negativas, o que 

também é atestado por Dalberto (2009). Nas avenidas Bahia e Souza Naves as praças foram 

mantidas. 

As cidades novas representam um ideal de cidade e evidenciam uma atitude empreendedora, 

dentro da visão mercadológica de empreendedores comprometidos com objetivos em grande 

escala. Na formação dessas cidades a expressão de cultura e de identidade da região estão 

representadas nos edifícios existentes:  

“Se, por um lado, a história de uma cidade de menos de 50 anos é, em tese, fácil de 

reconstruir, por outro lado, devido à rapidez com que as transformações ocorrem, muito 

do que se poderia preservar como fonte de pesquisa se perde. Talvez seja mais fácil 

obter um documento sobre o Rio de Janeiro dos tempos coloniais do que a respeito da 

fase de implantação de uma cidade pioneira da década de 40, no norte do Paraná. Da 

mesma forma, os vestígios materiais que ficaram dessa época são poucos”. (LUZ,1997, 

p.7). 

Em tão pouco tempo as cidades planejadas foram grandes canteiros de obras que resultaram 

em experimentações arquitetônicas vernaculares e reproduções de arquétipos nacionais e 

internacionais. Entretanto, a valorização do presente se destaca em meio ao turbilhão da 

cidade em crescimento onde as antigas construções são substituídas ou modificadas num 

fluxo contínuo.  

A questão do tempo e das transformações em cidades novas é um aspecto importante no que 

se refere à preservação. É neste contexto que se pode verificar a necessidade de valorização 

dos primeiros edifícios de Cianorte, considerando a relação entre arquitetura e cidade nas 

dimensões históricas, culturais e sociais envolvidas, a pesquisa e inventário da arquitetura 

dos primeiros edifícios remanescentes constituem uma contribuição para a valorização da 

identidade local. 

Por isso sugere-se a continuação dos trabalhos de investigação dos primeiros edifícios, como 

forma de resgate da história da arquitetura local, como já foi apontado por Freitas (2015). 
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