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Introdução 

Nos últimos anos tem-se verificado um aumento significativo de novos municípios, 

sendo esse fato um processo que atinge quase todo o Brasil, na manifestação de uma 

reestruturação interna do território; que muda a cartografia dos lugares e pode engendrar 

alterações econômicas e sociais, tanto localmente, quanto em outras esferas. 

O surgimento de municípios está ligado a fatores políticos, sociais e econômicos. Com 

a Constituição de 1988, houve uma maior flexibilização, quando esta transfere aos estados 

a regulamentação referente à formação de um novo município. Para amenizar o surgimento 

desenfreado, foi criada a Emenda Constitucional no 15 de 1996, determinando que, além da 

lei estadual e do plebiscito à população, seriam ainda realizados estudos de viabilidade 

municipal, sendo determinado por Lei Complementar. 

O abrandamento das restrições impostas ao surgimento de novas municipalidades 

alia-se ao desejo de autonomia da população, a interesses enraizados, expressos por 

grupos locais, à justificativa de não atendimento pela sede das necessidades do distrito em 

termos de investimentos em infra-estrutura, saúde, educação, dentre outros motivos. Em 

alguns casos, existem conflitos que afloram entre sedes e distritos, quando há eleições ou 

outro evento que envolva a comunidade, o que vem acentuar as aspirações por autonomia. 

Porém, independente das aspirações, interesses e objetivos que levaram distritos a se 

emanciparem, o que ocorre é o surgimento de novos territórios com implicações para a 

gestão de novos espaços territorializados, implicações de ordem econômica, social, cultural 

e ambiental. 

Há que salientar que grande parte da bibliografia especializada refere-se aos médios e 

grandes centros urbanos, o que gera uma carência de estudos mais aprofundados que 

tratem dos pequenos centros. Porém, como afirma SCUSSEL (1997,p.1653) “longe de ser 

parcela insignificante na totalidade nacional, a emergência das pequenas municipalidades 

pode representar, em maior ou menor grau, importante elo na organização geral do processo 

produtivo e, em particular, na ordenação física territorial.” 

                                                 
1 Este trabalho é um fragmento da dissertação de mestrado (GONZALES, 1999) defendida no 
Departamento de Geografia da Universidade de Brasília (UnB). 
2 Universidade de São Paulo - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
Departamento de Geografia – Pós-Graduação em Geografia Humana. 
selmagonzales@yahoo.com.br 
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A importância das pequenas municipalidades fica visível quando se constata que dos 

483 municípios instalados entre 1991 e 1996, 95,8% tinham menos de 20 mil habitantes. 

Foi neste contexto que surgiu a idéia de trabalhar com novos municípios, objetivando 

compreender a gestão desses territórios, conhecer as especificidades inerentes a cada um, 

relativas às condições de gerir seus próprios recursos, para promover seu desenvolvimento 

e dar sustentabilidade à sua autonomia. Também, ao analisar como se processa a gestão, 

posteriormente à emancipação política, nosso propósito foi contribuir para o aprofundamento 

da compreensão da gestão do território, tirando com isso algumas lições e possíveis 

generalizações a partir de um estudo de caso, num contexto específico. 

Optou-se por trabalhar com municípios pequenos (até cinco mil habitantes), tendo 

como principal característica a data recente de criação, tendo em vista a intensa discussão 

acerca da proliferação de municípios no Brasil. Enfocou-se uma particularidade no contexto 

brasileiro: a gestão de dois novos municípios criados na Mesoregião Norte Central 

Paranaense, Estado do Paraná: o município de Pitangueiras, emancipado do município de 

Rolândia em 01 de janeiro de 1.993 e o município de Prado Ferreira, emancipado do 

município de Miraselva em 21 de dezembro de 1.995. Esses municípios (Pitangueiras e 

Prado Ferreira), apresentam características similares no processo de ocupação, nas 

características sócio-econômicas e físicas do território. 

O recorte analítico pautou-se, num primeiro momento, pela identificação das 

características territoriais, processo de ocupação e especificidades sócio-espaciais. 

Posteriormente, no estudo do processo de gestão, foram trabalhados as instâncias de ação, 

os agentes atuantes e as ações decorrentes, distintamente nos dois municípios, a partir do 

ano da emancipação. Foram eleitas três instâncias de ação (conselhos, câmara dos 

vereadores e poder executivo). Para compreender a atuação dessas instâncias foram 

buscadas informações, mediante entrevistas com representantes dos conselhos, além da 

análise das políticas públicas (projetos de leis aprovados e planos plurianuais). Este artigo 

dará maior enfoque à análise do processo de gestão. 

Gestão do território: Breves considerações 

A idéia de gerir um território traz subentendido a noção de planejamento, 

administração, gerenciamento e até mesmo governabilidade, noções estas presentes na 

concepção tradicional de gestão, na qual identificavam imperativos da empresa, como as 

atribuições do poder decisório, ligados a sistema de organização econômica. 

Também relacionados ao conceito tradicional de gestão estão os mecanismos de 

preservação da autoridade, das instituições e de outros elementos de poder, referindo-se a 

gestão, neste sentido, a uma maneira específica de usar o espaço, pressupondo 
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conhecimento prévio por parte de agentes públicos e privados, de determinados 

mecanismos de apropriação, controle e defesa, para a viabilização das práticas de poder. 

Segundo DAVIDOVICH (1991,p.7), este conceito convencional de gestão fundamenta-

se nos princípios do progresso científico e tecnológico e na racionalidade, bases da 

legitimidade do poder no mundo de hoje e da ideologia da modernidade. “Tal concepção se 

relaciona, portanto, a uma ideologia “produtivista”, que implica pressupostos de 

homogeneização em escala planetária, de um crescimento econômico, agora associado à 

variável ecológica, como um fim em si mesma.” (DAVIDOVICH, 1991,p.8). 

Esta concepção conflita com a expansão de particularismos e diferenciações e, por 

conseguinte, esbarra no entendimento geográfico do conceito, pois neste as especializações 

e as especificidades, no processo de utilização do território, devem significar uma 

redescoberta da natureza e da sociedade, onde cada parte assume seu novo papel, 

adquirindo novo valor. 

CORRÊA (1995a,p.235), ao considerar a atividade financeira como elemento de 

análise, especificamente a concentração de bancos comerciais, define a gestão do território 

como “as ações exercidas pelos agentes sociais, privados ou públicos, que detêm o poder, 

objetivando apropriar-se de um território e controlar a sua organização espacial. Visam estas 

ações, em última instância, garantir a reprodução do sistema social.” 

Em outro artigo, CORRÊA (1992,p.115), entende a gestão como “um meio através do 

qual é viabilizada a criação e a manutenção de diferenças econômicas e sociais.” Esse 

entendimento está ligado à gestão do território por grandes corporações privadas, que 

detêm o controle de áreas definidas. 

Com relação à idéia de gestão e poder público, BECKER (1991, p.179) esclarece que: 

“Em face da flexibilização competitiva do sistema capitalista e da instabilidade 

política, marcada pela redefinição do papel do estado que, cada vez mais, segue a 

lógica privada e é afetado por movimentos culturais e sociais, alteram-se todas as 

relações entre estado e território, inclusive as práticas e o conceito de gestão. No 

contexto de um estado que gere pressões, rompidos o planejamento e a gestão 

centralizados, não são mais apenas o território e o poder do estado que estão em 

jogo, mas sim o território e o poder ao nível local.” 

Ainda segundo BECKER (1991,p.179), ao nível local, “tratando-se de espaços 

convivenciais, é prioritário para a gestão a participação da população e do saber local na 

formulação e na execução das estratégias, táticas e técnicas a serem utilizadas.” 
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Sabe-se que a gestão de um determinado território não é fechada em si mesma e 

envolve níveis complementares de atuação. Algumas decisões de caráter político, e mais 

especificamente econômico, ocorrem em esferas nacionais ou extrapolam as fronteiras dos 

países, acontecendo à revelia do poder local. 

Neste sentido, os locais seriam apenas o locus, onde forças exógenas (estado, grupos 

econômicos) com poder decisório concretizariam suas atividades financeiras e políticas? 

Ao tratar de desenvolvimento sócio-econômico, SOUZA (1995), diverge da colocação 

anterior, afirmando que a elaboração de “soluções” e a definição de prioridades competem, 

em última instância, à própria coletividade envolvida e que a sua autonomia passa por uma 

gestão autônoma dos recursos contidos em seu território. 

Urge resgatar as potencialidades locais, considerando as especificidades 

(diferenciações e características dos lugares) e definindo ritmos mais adequados à 

valorização de cada um. Isso significa gerir o território, buscando uma maneira adequada de 

lidar com as variáveis sócio-econômicas, políticas e ambientais, considerando 

concomitantemente a prática social. 

A idéia de efetivação de uma gestão autônoma e o resgate do poder local, para não 

parecer uma análise ingênua, devem extrapolar a noção de autonomia administrativa e estar 

atrelados à capacidade de interferência dos grupos sociais, seja por instâncias de 

representação (conselhos, sindicatos, organizações), seja pela conscientização do indivíduo 

de seu papel no interior da coletividade (cidadania). É importante a definição de formas de 

controle e de cooperação, pois corre-se o risco de institucionalizar práticas espontâneas 

para a solução de problemas imediatos, sem criar espaços participativos reais. 

O conceito de gestão, para a Geografia, implica a idéia de identificação de grupos 

populacionais com porções específicas do espaço ou domínios territorializados, os 

procedimentos e ações que vão nortear a maneira e a intensidade com que esses grupos se 

apropriam em diferentes níveis, de áreas geográficas específicas, imprimindo-lhes uma 

organização sócio-espacial própria. 

A organização espacial será o resultado de como se processará a gestão, por meio de 

“práticas espaciais” que são as ações contribuintes para garantia dos diversos projetos. 

“São os meios efetivos através dos quais objetiva-se a gestão do território, isto é, a 

administração e o controle da organização espacial em sua existência e reprodução “ 

.(CORRÊA, 1995b,p.35) 

Assim, tem-se um processo de gestão de novos espaços territorializados com 

realidades e configurações específicas que se colocarão para a própria gestão, pois o 

território não é neutro, mas tem papel ativo, influenciando também no processo de gestão, 
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como explicita SANTOS (1996b,p.15) ao afirmar que “mesmo nos lugares onde vetores da 

mundialização são mais operantes e eficazes, o território habitado cria novas sinergias e 

acaba por impor, ao mundo, um revanche.” Territórios entendidos, não simplesmente 

enquanto áreas “delimitadas”, mas referentes à uma realidade concreta, carregada de 

sentido político, que passa a existir efetivamente no momento em que determinados atores 

políticos se “apropriam” do espaço, “territorializando-o”. 

A noção de território deve caminhar junto com a noção de gestão, pois é o uso 

daquele que o faz objeto da análise social. (SANTOS, 1996b) O território se configura ao 

mesmo tempo como produto e meio da prática social. 

O território na perspectiva da geografia 

O conceito de território evoca tradicionalmente a idéia de “território nacional”, de 

Estado-nação. SANTOS (1996b), ao tratar do retorno do território, esclarece que a noção de 

território, herdada da modernidade incompleta, com seus conceitos puros, ainda permeia 

nosso entendimento. Passamos da comunhão individual dos lugares com o Universo à 

comunhão hoje global. Neste caminho, o Estado-nação foi um divisor de águas, 

entronizando uma noção jurídico-política do território. Antes, era o Estado que definia os 

lugares e o território era a base, o fundamento do Estado que ao mesmo tempo moldava-o. 

Hoje, o território é concebido e analisado como um espaço definido e delimitado por e 

a partir de relações de poder. Não precisa e nem deve ser reduzido a escalas definidas. 

“Territórios existem e são construídos e descontruídos nas mais diversas escalas, dentro de 

escalas temporais as mais diferentes: séculos, décadas, anos, meses ou dias. Territórios 

que são antes relações sociais projetadas no espaço que espaços concretos.”(SOUZA, 

1995,p.81-87) 

A noção de território envolve apropriação, controle, uso e intenção de poder sobre o 

espaço, passando a existir no momento em que determinados atores políticos se apropriam 

de parte do espaço, territorializando-o. 

Partindo-se desse pressuposto, o território, para ser caracterizado como tal, não 

necessita de uma fronteira física que o delimite, mas antes pode ser definido por meio das 

relações sociais materializadas no espaço, que trazem incutida a intenção de poder3 

(controle, uso, apropriação). A “construção de um território”, sua permanência e duração, 

está diretamente relacionada à maneira como se processam as práticas espaciais, as ações 

e poderes em suas mais diversas feições. Em síntese, o território é entendido como o 

                                                 
3 Poder, aqui entendido como o ato de promover meios para viabilizar o atendimento às necessidades 
do mercado, ou mesmo, políticas e afetivas, e que requer um substrato (lugares, idéias, pessoas). 
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resultado de uma prática espacial e, ao mesmo tempo, o meio onde as ações se 

materializam. 

O processo de ocupação nos municípios de Pitangueiras e Prado Ferreira 

A análise de gestão do território foi desenvolvida em dois pequenos4 municípios com 

experiência recente de emancipação, localizados na região norte do Paraná, na Mesoregião 

Norte Central Paranaense: Pitangueiras, emancipado do Município de Rolândia em 

01/01/1993 e Prado Ferreira, emancipado do Município de Miraselva em 21/12/1995. Eles 

surgem num mesmo contexto apresentando ocupação semelhante. 

A região norte do Paraná apresenta características específicas tanto em relação aos 

aspectos fisiográficos quanto à ocupação do território. O Paraná é um estado em que a 

formação étnica se diferencia do resto do País, devido à pequena influência do elemento 

negro, visto que a escravidão foi pouco expressiva e o elemento branco de origem lusitana 

teve influência menor, relativamente a outras regiões, face à colonização feita a partir do 

século XIX por alemães, italianos e eslavos (...). (IPARDES,1976,p.173-8 apud SILVA,1982, 

p.90) 

A penetração inicial no Paraná se deu no litoral e nos campos da região central do 

Estado, baseando-se nos ciclos da mineração, do mate e da madeira e constituindo o 

chamado Paraná Tradicional. 

A colonização do Norte e Oeste do Paraná ocorreu basicamente neste século, com a 

expansão da cafeicultura paulista, que aí encontrou enormes extensões de terras roxas5, 

ideais para essa cultura. As frentes pioneiras, geralmente trazendo algum capital e com 

objetivos comerciais, vieram atraídas pelas perspectivas de um novo eldorado. 

Conforme SWAIN (1988), o café apareceu no norte do Paraná por volta de 1860, em 

algumas grandes fazendas e constituiu uma primeira frente pioneira que se estendeu 

lentamente. A proximidade com São Paulo cria condições de mercado propícias a quebrar o 

isolamento, a despeito das dificuldades de transporte; a ação colonizadora do governo do 

Paraná e, sobretudo, das companhias privadas cria uma infra-estrutura favorável à 

instalação de pequenos e médios proprietários. 

                                                 
4 O município de Pitangueiras abrange uma área de 123,74 Km2, localizando-se na Microregião de 
Londrina e o Município de Prado Ferreira, com 149.000Km2  de área, situado na Microregião de 
Porecatu. 
5 Diferenciando-se do restante do Estado, a região norte do Paraná está localizada no Terceiro 
Planalto paranaense, “que pertence ao grande capeamento de efusivas básicas do Brasil Meridional 
(Trapp). Da decomposição do Trapp resultaram solos do tipo “terra roxa”, afamados por sua grande 
fertilidade. Por sua extensão e profundidade a zona de “terra-roxa” do norte do Paraná não tem rival 
em todo o país.” BERNADES (1952,p.439) Essa característica é marcante nos municípios de 
Pitangueiras e Prado Ferreira, que apresentam relevo suave e solos férteis. 
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Algumas concessões foram feitas pelo Governo a companhias privadas. Dentre as 

mais importantes destacam-se: Companhia “Primeiro de Maio”, fundada por Corain e Cia, 

dotada de 50.000 ha, cujos primeiros habitantes chegam em 1923, e a Companhia 

“Sertanópolis”, criada por Leopoldo de Paula Vieira, com uma área de 50.000 ha, em 1924. 

Todavia, a companhia privada que teve o papel mais importante para a ocupação do 

território foi a “Paraná Plantation Ltd”, que comprou 515.000 ha do Governo do Estado. 

Estabelece um plano de colonização detalhado, prevendo a realização de uma infra-

estrutura para o comércio e o transporte, além de uma estrada de ferro que acompanharia o 

avanço do povoamento. Instala-se em Londrina e começa a divisão das terras, que é feita 

em loteamentos de pequena e média extensão, cuja compra podia ser financiada em 4 

(quatro) anos. Esse fato atraiu um grande número de colonos, instalando-se assim uma 

estrutura agrária peculiar, caracterizada pela presença de pequenos produtores e 

proprietários. Desta forma, o processo de colonização organizado irá influenciar diretamente 

a expansão das atividades econômicas6, criando condições favoráveis para o pequeno 

campesinato. 

No início do século XX, o governo taxou todas as novas plantações de café no Estado 

de São Paulo, a fim de evitar crises de superprodução. Como conseqüência ocorreu a 

expansão do café em direção ao Paraná. Dessa maneira, a partir de 1940, a população 

aumenta de forma muito rápida, atraída pelo café. Os baixos preços das terras praticados no 

Paraná, comparados ao de São Paulo, assim como a alta das cotações do café no mercado 

internacional, contribuem para este movimento. Por outro lado, a colonização organizada 

favoreceu a penetração do território com a implantação de estradas e caminhos, ligando as 

cidades e estimulando a produção e o comércio. 

Assim, a população total do Estado entre 1940 e 1950 aumentou 71%; sendo ¾ 

pertencendo à zona rural; entre 1950 e 1960, o crescimento demográfico foi de 105%. É 

nesta época que o Paraná recebe o grande impulso demográfico, tendo como motor 

propulsor a alta dos preços do café e a expansão dos programas de colonização. Torna-se 

assim o maior produtor de café do Brasil. 

A produção de café ganha importância sobre as propriedades de quaisquer 

dimensões. Os latifúndios subsistem, mas perdem importância na estrutura fundiária, pois 

ao final dos anos sessenta o número de unidades agrícolas de menos de 100 ha agrupa 

96,5% do total de explorações agrícolas e 52,5% das superfícies. 

                                                 
6 Pode-se considerar que as características fisiográficas da região também contribuíram para o 

processo de ocupação, tendo em vista que a região apresentava condições físicas favoráveis tanto em 
relação à fertilidade do solo, quanto ao clima e hidrografia. 
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Com a cultura cafeeira, aumenta a produção agrícola diversificada com as culturas 

alimentares, cultivadas entre os pés de café (intercalares). Estas, destinadas ao mercado 

interno, crescem com o desenvolvimento das pequenas propriedades. Assim, em 1960, 

rapidamente povoado, o Estado do Paraná amplia seu leque de atividades, concentrando, 

sobretudo, esforços na expansão da agricultura. 

Todavia, o período que cobre os anos sessenta apresenta um quadro de agitações e 

transformações radicais nas áreas política, econômica e social, e o Paraná sofre suas 

conseqüências. A produção agrícola, a estrutura fundiária, o emprego da mão-de-obra e a 

distribuição das riquezas são atingidos e modificados. 

Em 1964, os militares tomam o poder e dão prioridades à modernização da economia, 

particularmente no setor agrícola, visando o crescimento global acentuado, com 

diversificação das exportações agrícolas e impulso ao setor secundário. Dessa maneira, são 

postos em ação mecanismos de apoio e auxílio financeiro e fiscal (financiamentos, 

subsídios, dentre outros). 

No começo dos anos sessenta, o café é ainda o principal produto de exportação da 

economia brasileira, mas sua produção se estafa, pois novos produtores estão sempre 

entrando no mercado: as colheitas são cada vez mais abundantes, acarretando a queda dos 

preços. Mas a exportação do café é feita pelo Instituto Brasileiro do Café, que compra toda a 

produção e a exporta em seguida. Essa operação torna-se onerosa ao governo, levando-o a 

prosseguir numa política iniciada em 1963, a de racionalização da produção pela redução 

das superfícies cultivadas. É o programa de eliminação dos cafezais: o produtor é pago para 

arrancar suas plantações de café e substituí-las por outros produtos, demandados no 

mercado internacional ou necessários para o mercado interno. 

A intervenção indireta do Estado na produção do café visa primeiro eliminar os 

excedentes de produção e adequar a oferta à demanda. Mas no Paraná essa política 

significa a redução das culturas alimentares (intercalares) que acompanham o café durante 

sua expansão e que representam uma agricultura alimentar muito importante, voltada ao 

abastecimento urbano ou à exportação para outros estados da Federação. 

Dessa maneira, a erradicação do café no Paraná acelerou o processo de 

transformações econômicas do setor agrícola, levando a uma maior mecanização. Em 

substituição à cultura cafeeira foi introduzida a soja, produto ideal com relação à utilização 

dos fatores terra e capital, tendo em vista a taxa de rentabilidade aos investidores. Todavia, 

do ponto de vista da mão-de-obra, sua expansão foi geradora do desemprego. 

A erradicação do café, a mecanização acelerada e a modernização da agricultura 

levam ao desemprego que, atingindo a população rural no Paraná, muda a distribuição da 
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mão-de-obra nas explorações agrícolas, afeta a estrutura fundiária pela concentração de 

terras e modifica o uso e ocupação da terra e a organização da produção e do espaço. 

Desempregados, os trabalhadores rurais retornam às propriedades familiares, tornando-as 

superpovoadas e afetando a produção de excedentes alimentares pois, diminui-se o número 

de hectares por trabalhador. A mecanização vem substituir a força de trabalho em grande 

escala, o êxodo rural toma grandes dimensões em direção não somente aos grandes 

centros, mas no sentido rural - rural e rural - pequenos centros. Surge também nova 

categoria de trabalhadores agrícolas no Paraná: são os volantes (bóia-frias) que moram nas 

periferias das cidades e que trabalham por tarefa. 

Conforme SWAIN (1988,p.32), “no Paraná, apesar da absorção de uma grande parte 

dos “excedentes” da força de trabalho pelas pequenas unidades familiares, o número de 

bóia-frias representa em 1970 cerca de 88% dos empregados temporários. Os pequenos 

pedaços de terra explorados por famílias camponesas sofrem um processo de 

empobrecimento. À medida que sua população aumenta, a produção destinada ao comércio 

se reduz. As menores unidades (menos de 20 ha) sofrem as conseqüências e serão as 

responsáveis pela formação dos fluxos migratórios”. 

Também em relação à concentração da propriedade fundiária, o que se verificou foi o 

crescimento da extensão média das grandes propriedades, concomitante à diminuição dos 

pequenos estabelecimentos. 

Assim, a taxa de crescimento da população do Paraná se reduziu entre 1970 e 1980. 

As culturas de exportação, subvencionadas e apoiadas pelo governo, tornam-se prioritárias, 

afetando o setor da produção alimentar e a demanda de mão-de-obra. Como conseqüência, 

no final dos anos 70, a população ocupada nas explorações agrícolas diminui em cerca de 

10%, dando origem a uma onda migratória rumo a outros estados e cidades, fugitiva de uma 

pobreza crescente, da impossibilidade de concorrência com os grandes produtores, da falta 

de crédito, da exiguidade das terras em face da liberação de mão-de-obra. 

Ocorre assim um esvaziamento dos pequenos municípios eminentemente rurais, que 

têm sua população evadida gradativamente; num primeiro momento, saindo do campo em 

direção aos pequenos centros e posteriormente, em direção aos grandes centros. Essas 

mudanças afetarão diretamente a estrutura sócio-econômica dos pequenos municípios. 

É nesse contexto que estão inseridos os municípios de Pitangueiras e Prado Ferreira. 

O município de Pitangueiras passou por um processo de diminuição da população, 

experimentando nas últimas duas décadas uma redução populacional de aproximadamente 

43% (quarenta e três porcento). 
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No ano de 1970, o então distrito de Pitangueiras possuía uma população total de 4.845 

habitantes: 12,01% na zona urbana e cerca de 88% na zona rural. Já em 1991, a população 

total do distrito se reduz, passando a 52,46% na área urbana e 47,53% morando na zona 

rural. Já pelos dados de 2000, a população da zona rural diminuiu ainda mais, 

representando 32,13% da população total, conforme pode ser visto no quadro abaixo. 

População do Município de Pitangueiras. 

Ano Pop. urbana  %  Pop. rural % Total % 

1970 582 12,01 4.263 87,99 4.845 100 

1980 659 23,24 2.176 76,75 2.835 100 

1991 1.204 52,46 1.091 47,53 2.295 100 

2000 1.641 67,87 777 32,13 2.418 100 

Fonte: Censo Demográfico – 1991 / 2000 - IBGE 

O município de Prado Ferreira também sofreu um esvaziamento populacional na zona 

rural, tornando-se urbano, conforme quadro abaixo. 

População do Município de Prado Ferreira 

ano Pop. urbana % Pop. rural % Total % 

1970 (*)  (*)  (*)  

1980 (*)  (*)  (*)  

1991 1.815 60,17 1.201 38,83 3.016 100 

2000 2.368 67,02 781 32,98 3.149 100 

 Fonte: Censo Demográfico 1991 /2000 – IBGE - * Dados não disponíveis 

Atualmente, a região Norte do Paraná caracteriza-se pelo aumento da população 

urbana sobre a população rural. É neste contexto, que marca o processo de ocupação do 

Norte do Paraná, que os novos municípios foram criados. 

Trata-se de municípios que passaram por um processo de transformação, de uma 

estrutura camponesa, em torno de uma lavoura comercial - o café - para uma produção 

agrícola modernizada, com grandes lavouras comerciais. Esse processo não modificou 

apenas a área rural, mas afetou o município como um todo, inclusive a área urbana. Um dos 

efeitos visíveis é a perda de população e de atividades ligadas à produção anterior, 

esvaziando-se o campo e concentrando-se a população na área urbana (em pequenas 

cidades). Essas pequenas cidades, com uma funcionalidade ligada ao atendimento da área 

rural, guarda resquícios da fase anterior, tais como tamanho dos lotes, número de cômodos 

nas residências, dentre outras características. Os efeitos da modernização os atingem, 

representados pelos meios de comunicação modernos (internet, telefonia celular, etc.). Além 
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disso, são municípios dependentes das transferências do Estado e da União no que diz 

respeito às receitas. 

A gestão do território nos municípios em estudo 

Os municípios de Pitangueiras e Prado Ferreira, apesar de apresentarem 

características parecidas no que se refere à estrutura sócio-espacial, se diferenciam 

sensivelmente, quando analisados politicamente. 

O estudo da gestão nos dois novos municípios eleitos baseou-se nesse entendimento 

de gestão, enquanto procedimentos e ações atuantes no território, através das diversas 

instâncias e por meio de diversos agentes. Faz parte desses agentes a própria população 

local. Além disso, estão envolvidas nesse processo as configurações do território, que se 

comporta como a instância de materialização das ações. 

Nesse sentido, a organização espacial será o resultado de como se processou a 

gestão através das diversas instâncias, que por meio de seus agentes viabilizam ou 

garantem os diversos projetos, as diversas ações, num quadro de conflitos e jogos de 

interesses. 

Na análise da gestão dos municípios foram identificadas as instâncias7, os agentes e 

as ações. Foram eleitas três instâncias existentes nos municípios estudados: os Conselhos, 

a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo, tendo-se constatado a inexistência de 

organizações de bairros ou de segmentos específicos da sociedade, na comunidade local. 

As organizações presentes são do tipo “induzidas”8, representadas pelos conselhos, 

que são criados em função de exigências legislativas estaduais e federais e que exigem a 

participação de representantes de segmentos da comunidade. 

Além dos conselhos, existem outros mecanismos de representatividade, 

materializados pela Câmara dos Vereadores que em princípio deve expressar os anseios da 

comunidade envolvida. Nos pequenos municípios, o conhecimento e a proximidade dos 

vereadores com a população local é muito grande, dessa maneira, deveriam ser eles 

verdadeiros canais das reivindicações da comunidade, além do próprio Poder Executivo, 

representado pelo prefeito e sua equipe de trabalho. No entanto, isso não garante o 

encaminhamento dos anseios da comunidade como poderá ser visto mais adiante. 
                                                 
7 Instâncias enquanto organizações ou elementos que possuem poder e influência para promover 
ações numa determinada área, seja ela territorial, social ou econômica.   
 
8 CALDERÓN (1992,p.5), ao tratar da “participação induzida”, esclarece que o caráter “induzido” 
advém da tendência que existe no cenário político, orientada pela criação e institucionalização de 
mecanismos de participação popular, mecanismos estes que, apesar de serem institucionalizados 
dentro de uma perspectiva vertical, não deixam de se constituir em instâncias necessárias e 
imprescindíveis dentro de um processo de redemocratização do Estado. 
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Para compreensão da atuação das diferentes instâncias, foram realizadas entrevistas 

com componentes dos conselhos e analisadas as leis de criação e regulamentação 

pertinentes a cada conselho. Para a instância Câmara de Vereadores, foram analisados os 

projetos de leis, além dos planos plurianuais e a legislação de cada município, no estudo 

dos direcionamentos das ações do Executivo, buscando identificar os processos decisórios 

e a sua relação com a comunidade local. 

No município de Pitangueiras, existem os seguintes conselhos e 

comissões: 

• Conselho Municipal de Saúde; 

• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

• Conselho Tutelar; 

• Conselho Municipal de Emprego e Relações de Trabalho; 

• Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério; 

• Conselho Municipal de Assistências Social; 

• Comissão Municipal de Solos e Águas. 

Após a análise das instâncias de ação denominadas conselhos, foi possível destacar 

alguns aspectos: 

- A formação dos conselhos se dá como uma obrigatoriedade a ser cumprida para obtenção 

de recursos junto aos governos estadual e federal. 

- Não existe clareza, nem mesmo nos membros dos respectivos conselhos, sobre a 

importância da existência de mais um canal para o atendimento às aspirações da 

comunidade local, democratizando a gestão. Essa incompreensão se estende à sociedade 

local, obscurecendo e camuflando mais um ganho social. 

- Não existem grupos propondo ações, mas ações individualizadas nos Conselhos. Nas 

palavras de um entrevistado: “Com ou sem conselho, as coisas acontecem na área agrícola, 

porque algumas pessoas carregam esse compromisso”. 

- O intercâmbio entre os conselhos é pouco significativo e em alguns casos, os mesmos 

membros fazem parte de vários conselhos, o que gera uma desmotivação para discussão 

de problemas em diferentes áreas. 
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- A abrangência de atuação dos conselhos está além das especificidades dos municípios, o 

que faz com que as discussões girem sempre em torno de um mesmo assunto. 

- A divisão política (situação/oposição) gerada a partir da emancipação comporta-se como 

entrave a projetos voltados para o bem comum, graças às intrigas geradas na luta pelo 

poder político. Esse fato fica visível em diversas situações: 

“No município, existia um grupo de 16 (dezesseis) produtores de maracujá. Já 

estavam produzindo e vendendo maracujá para São Paulo e Florianópolis. Faziam 

polpa de maracujá. Só que devido às questões políticas, metade do pessoal 

(oposição) resolveu parar de produzir e aí prejudicou, porque não tinha mais volume 

constante suficiente”. (entrevistado) 

No município de Prado Ferreira, os conselhos existentes são: 

• Conselho Municipal da Saúde; 

• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente; 

• Conselho Tutelar; 

• Conselho Municipal do Trabalho; 

• Conselho Municipal de Assistência Social e; 

• Comissão Municipal de Conservação de Solo e Meio Ambiente. 

Em síntese, com relação à instância conselho, o município tem a seguinte 

situação: 

- São mecanismos impostos, sendo que existem dois conselhos com maior organização 

(Conselho de Saúde e do Trabalho), todavia, sem um entendimento claro do significado e 

importância dos mesmos. 

- Não existem duas forças políticas (situação/oposição) atuando no lugar, mas um consenso 

da população, com a administração atual. 

- O entendimento da população sobre a atuação dos conselhos, acontece de forma 

distorcida. 

- O atribuições previstas nos conselhos vão além das especificidades do lugar, não existindo 

uma adequação desse mecanismo com a realidade local. 

- Desarticulação entre os conselhos, gerando dificuldades quanto a clareza nos 

direcionamentos das ações. 
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- Incentivos desarticulados da realidade do município, com o não aproveitamento das 

potencialidades locais, mas com o incentivo à industrialização e pouco estímulo à atividade 

agrícola. 

- Maior direcionamento das ações, sendo promovido pelo Poder Executivo. 

A atuação da Câmara de Vereadores, também considerada como uma instância, foi 

analisada separadamente nos dois municípios. No município de Pitangueiras, foram 84 

súmulas referentes ao período após a emancipação (1993/94/95), e em Prado Ferreira, 58 

súmulas, de 1996 e 1997. 

No município de Pitangueiras, constata-se que 36,9% dos projetos de leis estavam 

voltados à regulamentação orçamentária (planejamento das receitas e despesas do 

município). Outro fato a destacar é que, dos 84 (oitenta e quatro) projetos, somente 4 

(quatro) estavam voltados para a concessão de benefícios fiscais, tais como isenção de 

impostos, benefícios às atividades econômicas e industriais. 

De maneira geral, em Pitangueiras, os projetos foram voltados num primeiro momento, 

para a estruturação administrativa, regulamentação orçamentária e reajuste de vencimentos. 

Posteriormente, outras áreas foram contempladas, como os benefícios fiscais e a 

descentralização de serviços, pelos convênios firmados. Todavia, estes representaram 

apenas 11,9% dos projetos. 

O que se verifica é que os projetos estavam mais ligados às questões administrativas 

de caráter geral do que ao atendimento direto à população (local). 

No município de Prado Ferreira, os projetos de regulamentações orçamentárias e 

estruturação administrativa concentram 39,6% do total. 

A concentração de projetos de leis voltados para a reestruturação administrativa está 

ligada ao fato de que são municípios novos que necessitam de uma base administrativa. 

Essa concentração ocorreu em Pitangueiras e Prado Ferreira. 

Todavia, em Prado Ferreira, existem 17,2% dos projetos voltados à descentralização 

de serviços, envolvendo a transferência de serviços públicos, como o abastecimento de 

água e iluminação, para órgãos conveniados (COPEL e SAMAE), além de outros convênios, 

e a concessão de benefícios fiscais (concessão dada a industria em instalação no 

município). 

Analisando o direcionamento dos projetos de lei, constata-se que são parecidos nos 

dois municípios e estão voltados às questões administrativas de caráter mais geral. Uma 

diferença pode ser observada em Prado Ferreira, onde existe maior preocupação em 
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descentralizar os serviços. Outro fato é que neste município existem 5 (cinco) projetos 

voltados à reorganização territorial, envolvendo a incorporação de terrenos, delimitação de 

estradas municipais, dentre outros, o que permite constatar, que o município está se 

reorganizando territorialmente, adaptando-se à nova realidade. 

Em suma, os projetos de lei não refletem as aspirações da população e as 

reivindicações junto aos vereadores são restritas às pequenas benfeitorias, como melhoria 

nas estradas urbanas e rurais, praças, instalação de telefones públicos, dentre outras. Não 

existem reivindicações mais consistentes que gerem melhorias significativas para toda 

coletividade. 

Os planos plurianuais de investimento são elaborados para cada período 

administrativo (quatro anos). No município de Pitangueiras, foram analisados dois planos 

elaborados após a emancipação: um para o período de 1994 a 1997 e outro, de 1998 a 

2001. Em Prado Ferreira, o plano proposto para o período de 1997 a 2000, ou seja, após a 

emancipação. 

Em Pitangueiras, os projetos previstos no plano plurianual elaborado para o período 

de 1994/97 estão voltados, em todas as áreas, para a construção, aquisição e ampliação, ou 

seja, as metas previstas para o período contemplavam aspectos voltados à estrutura física. 

Como exemplo, tem-se a proposta de ampliação do posto de saúde, da rede de 

abastecimento de água, da rede de iluminação e frotas de caminhões; a construção de uma 

estação rodoviária, de muros e calçadas, de quadra polivalente, de prédio para abrigar a 

biblioteca, de uma creche e de uma escola municipal. Além disso, previa a aquisição de 

tratores, veículos, terrenos para construção de um barracão para parque industrial e 

recapeamento de vias urbanas. 

Essas propostas estão ligadas à necessidade do município recém-instalado em 

ampliar sua estrutura física. Todavia, o que se verifica nesse plano é que a parte social e o 

próprio desenvolvimento econômico não obtiveram maior ênfase, ficando restrito à 

construção de um barracão para a instalação de micro-empresas. 

O segundo plano plurianual, elaborado após a emancipação para o período de 

1998/2001, apesar de ainda contemplar ações voltadas para estrutura física do município, já 

prevê outros aspectos, tais como a modernização administrativa, informatização do ensino 

municipal, capacitação profissional na área do ensino, eventos culturais e programas de 

atendimento social à população de baixa renda. Neste plano, ainda são previstas diversas 

obras de construção, inclusive a de casas populares, novo parque industrial, praças e 

jardins, dentre outras. Nesse contexto, o que se verifica é que não existe um delineamento 

claro em propostas, visando o desenvolvimento econômico do município por parte do 

Executivo. Um exemplo é a construção de um novo parque industrial. É necessário, 
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primeiramente, um incentivo às micro-empresas que estão instaladas no parque industrial 

existente (barracão composto por dez módulos, onde estão instaladas cinco fábricas de 

fundo de quintal – serralharia, fábrica de bolsas, de móveis, de produtos de limpeza e uma 

confecção), ao invés da construção de outro, pois o atual ainda tem espaço ocioso. 

No município de Prado Ferreira, o plano plurianual previsto para o período de 

1998/2000, contempla as construções do prédio da Prefeitura Municipal e Câmara 

Municipal, ginásio poliesportivo, área de lazer, poços artesianos, pontes e bueiros e abrigos 

para usuários de ônibus nas estradas rurais. Todavia, as ações do plano estão mais 

voltadas para a melhoria de atendimento dos serviços já existentes e capacitação de 

recursos humanos. Como exemplo, temos a instituição do sistema de administração de 

pessoal da Prefeitura Municipal, utilização de órgãos de coordenação e assessoramento no 

desempenho das atividades municipais, atendimento ao ensino nos diferentes níveis, além 

da proposta de promover e cooperar no treinamento de professores, realizar investimentos 

para formar e manter a infra-estrutura básica capaz de atrair, apoiar ou incentivar o 

desenvolvimento de atividades produtivas, promover a assistência médica e sanitária, 

manter e aperfeiçoar um depósito sanitário de lixo urbano e implantar um centro de 

produção de alimentos comunitários. 

Nesse contexto, o que se verifica é que o município de Prado Ferreira, quando se 

emancipou, não possuía uma estrutura física tão deficiente. Um exemplo disso é a 

existência de hospital, creche, escola, rodoviária, posto de saúde, dentre outras benfeitorias. 

Esse fato favoreceu o lugar, pois o primeiro plano plurianual está mais voltado à parte 

organizacional, com maior ênfase aos aspectos sociais e econômicos. Outro fato é que no 

município não existem projetos definidos voltados para a instalação de micro-empresas 

locais, mas incentivos à instalação de empresa vinda de outros municípios maiores. 

Breve análise da gestão do território. 

Existem direcionamentos diferenciados e similares nos dois municípios estudados 

(Pitangueiras e Prado Ferreira). Essas diferenças de gestão acontecem nas várias 

instâncias: conselhos, Câmara dos Vereadores e Poder Executivo. 

Em síntese, é possível levantar algumas questões sobre o processo de gestão nos 

pequenos e novos municípios pesquisados: 

• A gestão nesses municípios não é autoritária, pois existem os mecanismos 

“democráticos” atuantes, representados pelos conselhos e Câmara dos Vereadores. 
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• Não se vê a mão centralizadora e impositiva do Poder Executivo (prefeitura), 

determinando as ações de forma efetiva. No município de Prado Ferreira, o Executivo é 

mais atuante, todavia não é determinante. 

• Não há também o poder da elite centralizadora, impondo e direcionando as decisões. 

• A população não se organiza, inexistindo nos dois municípios associações de bairros, 

sindicatos, etc. 

• A gestão nesses municípios não é autoritária, mas também não pode ser definida como 

uma gestão amplamente democrática, pois existem interesses pontuais e uma 

desarticulação quanto às estratégias de ação. A desarticulação dos elementos do sistema 

não gera uma força capaz de desencadear mudanças. Esse fato ocorre com maior 

intensidade no município de Pitangueiras, pois em Prado Ferreira há maior articulação, 

observando se o embrião de uma gestão estratégica e mecanismos que estão levando à 

organização espacial. 

• Os interesses pontuais fragilizam o poder local, que se submete aos processos gerais 

(modernização, políticas federais, etc.), ou seja, processos decisórios extralocais. 

• Essa desarticulação, ao fragilizar o poder local, impede a gestão autônoma e por 

conseqüência a autonomia. O município se emancipa e não consegue buscar novos rumos 

para promover o desenvolvimento por falta de estratégias de ações. A não autonomia nesse 

caso específico não está ligada às condições de riqueza do município, pois estes possuem 

área agrícola modernizada e boa infra-estrutura em serviços (hospitais, creches, 

pavimentações, coleta de lixo, abastecimento de água, iluminação, telefonia, etc), além de 

não terem problemas sociais graves. 

• Os municípios pesquisados são localizados em áreas próximas, com um processo de 

ocupação parecido, mas com modificações que estão acontecendo no território a partir de 

um diferenciado processo de gestão. O município de Pitangueiras, mais desarticulado, está 

estagnado, sem uma direção estratégica clara. No município de Prado Ferreira, de 

emancipação mais recente, se vislumbra um embrião de crescimento econômico que ocorre, 

não só por causa de uma maior articulação dos elementos do sistema, mas em função 

também de um poder executivo mais atuante. 

Considerações finais 

Após estudar os municípios de Pitangueiras e Prado Ferreira, verificou-se que os 

processos atuantes no lugar são mais complexos e estão ligados também a processos 

decisórios gerais, passando pela própria modernização, que atua no lugar provocando 

modificações. Segundo FERREIRA (1998), os processo gerais interagem com a ação local, 
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na qual atuam o gerenciamento das condições sócio-espaciais específicas, as políticas 

locais e as ações do poder local. Essa interação é instrumentada pela gestão do território, 

que sintetiza as ações, guardando o conflito resultante do jogo de forças contrárias, atuantes 

no processo de estruturação do espaço. 

Os conflitos que aparecem nessas pequenas municipalidades não estão vinculados à 

força de um único poder que atue no lugar e que, interagindo com os processos extralocais, 

determine as ações. Os processos locais interagem com os gerais (extralocais), mas não 

existe sintonia nessa interação e por conseqüência ocorre um obscurecimento nas 

estratégias de ações. Além de que, há também, a desarticulação dos elementos que 

promovem as ações. As estratégias de ação, se bem direcionadas, seriam as responsáveis 

em promover o desenvolvimento local na busca da autonomia e sustentabilidade. 

A ausência de estratégias de ações definidas está ligada também ao comportamento 

dos segmentos populares. 

Segundo FONTES (1994, p.85), a questão norteadora mais importante das ações no 

âmbito da municipalização sustentável envolve as mudanças de mentalidade e, em 

extensão, de comportamento dos integrantes da própria sociedade local, através do seu 

envolvimento ativo nos processos decisórios. 

Esse envolvimento ativo nos municípios pesquisados ocorre de forma pontual e 

desarticulada. No interior dos conselhos, poucas pessoas têm atuação efetiva. 

Com essa desarticulação, o município se fragiliza, não promovendo sustentabilidade à 

sua autonomia, mesmo sendo equilibrado economicamente. No município, onde as diversas 

instâncias se articulam, ainda que de forma embrionária, vislumbra-se um ganho nas 

condições sócio-econômicas, podendo levar à melhoria da qualidade de vida. 

Para o enfrentamento das questões levantadas, cabe aos municípios promover um 

processo de conscientização da comunidade local, para que esta se envolva ativamente nas 

decisões que lhe dizem respeito. 

É necessário também que o município crie estratégias e não soluções pontuais, para 

enfrentar os problemas locais, promovendo o desenvolvimento local na busca da 

sustentabilidade de sua autonomia. 
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