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PROJETO NOSSA SENHORA DO GUAIAPÓ
_Selecionado pela 12ª Bienal de Arquitetura de São Paulo

O projeto “Nossa Senhora do Guaiapó” teve duas frentes:

1. Ampliar o conhecimento sobre o Núcleo Rural  Guaiapó, no município de Maringá/
PR, por meio do registro dos modos de viver e fazer dos seus habitantes, das for-
mas de expressão e das festividades tradicionais -  como a Folia de Reis e a Festa 
do Porco no Tacho, além das características tectônicas das edificações em madeira 
construídas com técnicas típicas do norte do Paraná, como a Capela de Nossa Se-
nhora Aparecida, edificação que tem sua importância reconhecida pela população 
da cidade e pela Gerência de Patrimônio Histórico que decidiu pelo seu tombamento 
em 2015. O processo de identificação das referências culturais foi registrado em ví-
deo, que pode ser acessado no link: bit.ly/projetoguaiapo

2. A partir do reconhecimento das referências culturais locais é elaborado o Projeto 
Urbano com o objetivo de preservar a paisagem do Núcleo Rural Guaiapó e definir 
critérios de Ocupação. Para isso o projeto indica soluções tais  como desenho do 
traçado viário, equipamentos e parâmetros de uso e ocupação da área, além de 
estabelecer diretrizes para construções, demolições e reformas, com o intuito de 
preservar as ambiências e a paisagem do entorno da capela e evitar que o avanço 
da mancha urbana coloque em risco a existência dos bens culturais ali existentes.

 O Núcleo Rural Guaiapó, antes isolado da mancha urbana, hoje se encontra 
exatamente na divisa da área urbanizada com a área rural, o que coloca em risco sua 
existência devido à tendência de crescimento da cidade sobre as áreas rurais. Nesse 
contexto, torna-se imprescindível zelar não só pela manutenção da integridade físi-
ca destes bens mas também pelos processos imateriais de produção e transmissão 
do saber realizados pelo grupo que aí vive. 
 Este olhar faz parte de uma mudança de postura das ações de patrimoniali-
zação nas últimas décadas que diversifica a atuação tradicional dos órgãos de patri-
mônio, deslocando o olhar do reconhecimento de edificações e monumentos excep-
cionais para o reconhecimento de manifestações culturais populares. Se antes os 
valores partilhados  eram o histórico e artístico, mais recentemente eles passaram 
a se configurar em torno da noção de referência cultural, que consiste em uma 
abordagem antropológica que atenta para as dinâmicas locais de atribuição de sig-
nificados e valores, comtemplando os bens culturais não pelo valor que tem em si, 
mas porque se tornam valorosos na medida em que assumem importância para os 
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sujeitos.
 O presente trabalho segue esta linha de estudos e parte do entendimento de 
que a ação de documentação de modos de viver e fazer, de formas de expressão, de 
edificações, é um instrumento de preservação em si, pois permite o reconhecimento 
da diversidade cultural de determinada comunidade e constitui um ponto de partida 
para as políticas públicas de patrimônio, afinal para se preservar um bem é essencial 
conhecê-lo.
 Além disto, o trabalho de identificação e documentação de bens culturais im-
pacta o grupo social que está sendo estudado, desencadeando nos sujeitos uma re-
flexão sobre suas expressões culturais, sobre os sentidos da mudança e permanência 
de suas referências, as perdas e os acréscimos que são próprios da dinâmica histórica 
em qualquer contexto social.
 Desta maneira, o presente trabalho busca constituir-se como instrumento de 
auxílio à construção da consciência sobre o valor do Núcleo Rural Guaiapó e a conse-
quente necessidade de seu entendimento como Patrimônio, contribuindo para o esta-
belecimento de pontos de contato entre passado e presente e mobilizando a sociedade 
para agir, criar, trabalhar e somar esforços pelo devido registro e reconhecimento de 
nossa memória.
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DIAGRAMAS DEAVANÇO DA MANCHA URBANA PLANTA DO NÚCLEO RURAL GUAIAPÓ
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PAVIMENTAÇÃO DE TIJOLOS E 
DETALHES EM BASALTO NATURAL

MOBILIÁRIO URBANO: 
BANCOS, ILUMINAÇÃO, 
LIXEIRAS E BEBEDOUROS

ÁREA GRAMADA REBAIXADA 
PARA PLAYGROUND

SALÃO DE FESTAS 
REFORMADO E COM 
VEDAÇÃO

biliário urbano como bancos, lixeiras, bebedouros e iluminação pública 
como forma de ressaltar a importância cultural do lugar e potencializar 
seu interesse turístico.
 O entorno da Capela e do Salão de festas, atualmente com piso 
asfáltico e sendo usado como estacionamento (ver imagem 4.1), será 
convertido numa praça de acesso público com pavimentação adequada 
ao estar e ao lazer, vegetação para sombreamento, espaço gramado 
para playground, mobiliário urbano e iluminação. Com as novas diretri-
zes viárias este espaço será circundado por ruas em três dos seus la-
dos, portanto, é importante que a praça criada seja permeável ao aces-
so de moradores e visitantes e que, portanto, sejam retirados os muros 
e gradis existentes (ver imagem 4.2).
  O salão de festas será reformado e receberá construções 
anexas que substituam a cozinha e o banheiro existem garantindo uma 
área maior, mais conforto e salubridade para abrigar, além das tradicio-
nais festas, eventos como casamentos, congressos, etc, sendo portan-
to uma possibilidade de geração de renda para a Paróquia.  Receberá 
ainda portões de vedação que o permita receber usos independentes 
do uso da praça de forma segura. Além do acesso já existente, a partir 
da Avenida Guaiapó, será criado um segundo acesso a partir do pro-
longamento da rua geraldo de souza, permitindo acesso direto ao novo 
estacionamento proposto (imagem 3).
  É essencial que hajam mecanismos de proteção do con-
junto histórico do Guaiapó, tanto das suas características de traçado 
viário e ocupação que conferem qualidades ambientais e paisagísticas 
peculiares, como dos usos e atividades ali desenvolvidos, detentores de 
importância afetiva, simbólica, histórica e artística.
  Para  isto  propomos a criação  da  Zona Especial de Pre-
servação Cultural do Núcleo Rural Guaiapó, que consiste numa área 
apta a receber um Plano Integrado de Ação e Salvaguarda. Neste plano, 
deverão ser explicitadas as ações para preservação e as restrições e 
qualidades pretendidas para o lugar 
  Serão criados instrumentos como a Transferência do po-
tencial construtivo de imóveis protegidos e a isenção fiscal de IPTU me-
diante execução de obras de restauração, conservação e recuperação 
nas edificações.

IMAGEM 4.2- ENTORNO DA CAPELA: SITUAÇÃO PROPOSTA

IMAGEM 7.1- AVENIDA GUAIAPÓ: SITUAÇÃO ATUAL

IMAGEM 6.1 - ENTORNO DA CAPELA: SITUAÇÃO ATUALIMAGEM 6.2 - ENTORNO DA CAPELA: SITUAÇÃO PROPOSTA IMAGEM 7.2- AVENIDA GUAIAPÓ: SITUAÇÃO PROPOSTA
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ESCOVADO CINZA

JARDINS PARA PRIVACIDADE DAS 
EDIFICAÇÕES

IMAGEM 5.1- AVENIDA PIONEIRO LUIZ GAVIOLI: SITUAÇÃO ATUAL

IMAGEM 5.2- AVENIDA PIONEIRO LUIZ GAVIOLI: SITUAÇÃO PROPOSTA

IMAGEM 4.1- ENTORNO DA CAPELA: SITUAÇÃO ATUAL

iMAGEM 1- DIRETRIZES VIÁRIAS ATUAIS

IMAGEM 2- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE 
DIRETRIZES VIÁRIAS
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PROPOSTA DE OCUPAÇÃO E PRESERVAÇÃO

  O Núcleo Rural Guaiapó, antes isolado da mancha urbana, 
hoje se encontra exatamente na divisa da área urbanizada com a área 
rural, o que coloca em risco sua existência devido à tendência de cresci-
mento da cidade, evidenciada pelas diretrizes viárias do município (ver 
imagem 1), elaborada a partir da lei complementar 886-2011).
  A partir do mapa de diretrizes viárias do município de Ma-
ringá, verificamos que existe a proposta de duplicar a Avenida Pioneiro 
Luiz Gavioli até o encontro com a Avenida Guaiapó, e para isto seria ne-
cessário retirar edificações que tem valor para a paisagem do núcleo. 
Além disso, essa duplicação reforçaria a esquina Guaiapó-Gavioli como 
um cruzamento viário de alto fluxo.
  Esta medida pioraria a situação atual que já é complicada, 
pois o tráfego intenso e alta velocidade dos veículos na avenida Guaiapó, 
faz com que esta se constitua na prática como uma estrada que cinde 
o Núcleo Rural, causando problemas como risco de atropelamento de 
pessoas e animais e o impedimento de moradores e visitantes utiliza-
rem a rua como espaço de convívio e permanência, a partir do qual se 
pode desfrutar da paisagem cultural deste lugar.
Portanto, para preservar as edificações,a identidade e a paisagem do 
núcleo, propõe-se as seguintes alterações nas diretrizes viárias do mu-
nicípio: 
  - desvio do traçado da Avenida Guaiapó evitando que o trá-
fego de veículos atravesse o núcleo (imagem 2, marcador A);
  - Não-duplicação da Avenida Pioneiro Luiz Gavioli, para 
preservação das edificações de valor cultural e para retirar o fluxo de 
veículos de dentro do núcleo (imagem 2, marcador B);
  - Leve inflexão da rua nova B (proposta pela diretriz viária) 
que margeia o salão de festas da capela, para que não seja necessária a 
demolição do salão, equipamento de grande importância para a comu-
nidade local (imagem 2, marcador C);
  -  Criação de um percurso livre do tráfego de automóveis 
em um trecho de 200m da avenida Guaiapó, e nas três ruas transversais 
(trecho da av. Gavioli, rua nova A-continuação da rua joão figueira- e rua 
nova B - ver hachura laranja na imagem 2) com pavimentação em pe-
dras basalto de modo a propiciar o uso destes espaços para atividades 
sociais de moradores e visitantes. Estas ruas receberão também mo-

São propostos novos programas que visam a suprir necessidades dos 
habitantes do Núcleo e entorno e  simultaneamente potencializar a vo-
cação do lugar  para o turismo rural e cultural:

CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR
O Centro de Comercialização da Agricultura familiar é um local de ven-
da direta de produtos oriundos da agricultura familiar, o que agrega va-
lor e renda para os agricultores e para consumidores, que terão acesso 
a produtos frescos, de boa qualidade, sem conservantes e raramen-
te encontrados no mercado tradicional. Além disso, a centralização da 
oferta de produtos da agricultura familiar cria um ponto de referência 
que possibilita a formação de uma clientela fiel.

CENTRO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL
Espaço que oferece diversos serviços ao agricultor como: realização do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), Certificado de Cadastro do Imóvel Ru-
ral (CCIR), cadastro no INCRA, Cadastro de Imóveis e Atualização de 
Imóveis até 15 módulos fiscais, Cadastro do produtor rural na Receita 
Estadual (Cartão do Produtor Rural); contratos de Arrendo, parceria e 
outros; emissão de nota fiscal, emissão de Certidão de Uso insignifican-
te, para usuários de recursos hídricos, cadastro no  PAA – Programa de 
Aquisição de Alimentos e PNAE – Programa Nacional de Alimentação 
Escolar.
O Centro de Apoio ao Produtor também oferecerá cursos voltados à 
economia solidária, à organização em cooperativas, à soberania e se-
gurança alimentar e nutricional, à gestão da comercialização e ao pro-
cessamento artesanal de diversos produtos.

RESTAURANTE-ESCOLA
O Restaurante Escola é um restaurante aberto ao público que tem como 
objetivo o desenvolvimento de habilidades em gastronomia para ado-
lescentes e jovens, além de tornar-se um atrativo turístico para o Nú-
cleo Rural Guaiapó, a partir da possibilidade do visitante experimentar 
a cultura rural por meio da gastronomia.
Em cursos semestrais, eles aprendem a servir as mesas, preparar pra-
tos e bebidas, recebem noções de cidadania, técnicas de higiene e es-
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1. Centro de comercialização da agricultura familiar

2. Restaurante-escola

3. Centro de apoio ao produtor rural

4. Escola de marcenaria e carpintaria

5. Centro esportivo: atividades cobertas

6. Centro esportivo: quadra poliesportiva

7. Centro esportivo: campo

8. Praça da Capela

9. Salão de Festas

10. Estacionamento

IMAGEM 3-  PLANTA DO NÚCLEO: SITUAÇÃO PROPOSTA
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tocagem de alimentos, entre outros ensinamentos. Os estudantes têm 
aulas com professores universitários e aprendem a preparar saladas, 
cozinha quente, massas, sobremesa, padaria com foco na gastronomia 
regional e usando ingredientes provenientes de produtores locais.

ESCOLA DE MARCENARIA E CARPINTARIA
A implantação da escola de marcenaria e carpintaria visa a valorizar o 
tradicional conhecimento paranaense das construções em madeira a 
partir do fornecimento de cursos de nível técnico que capacitem profis-
sionais para a construção civil, canteiros de obras, fabricação de portas 
e janelas, mobiliários. O profissional aprenderá a interpretar projetos e 
especificações técnicas em todo o processo fabril, operar equipamen-
tos manuais e elétricos e observar as normas técnicas de segurança. 
Também serão oferecidas oficinas de poucas horas para visitantes e 
turistas.

CENTRO ESPORTIVO
Aberto ao público, utilizará da infraestrutura da escola desativada: um 
dos dois blocos da antiga escola será destinado a atividades como ioga, 
alongamento, pilates, dança. Além disso, a quadra poliesportiva exis-
tente será reformada e, no terreno ao lado, haverá um campo que pode 
ser usado para futebol, atletismo, rugby, entre outros.

ESTACIONAMENTO 
Localiza-se na parte de trás do salão de festas, com acesso pela nova 
rua criada, continuação da rua Geraldo de Souza.

PROGRAMAS PROPOSTOS 


