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RESUMO - Recentes transformações ocorridas no território paranaense permitem identificar um novo 
período histórico, o qual tem no avanço da ciência–tecnologia a sua força motriz. Estes elementos irão 
restruturar antigos sistemas de produção, e oportunizar novos arranjos socioespaciais. Cada período vem 
exprimir um arranjo espacial com seus sistemas de produção e de ação. O território paranaense integra-
se ao novo sistema de produção, agora globalizado. As estruturas espaciais passadas mostram o norte 
paranaense com dinâmicas próprias e tecendo uma rede urbana com a capital de São Paulo muito mais 
intensa do que com a própria capital. Identifica-se hoje não um rompimento, mas um rearranjo dessas 
estruturas, pois a fluidez da circulação material tem um novo articulador para a aceleração dessa fluidez, 
a circulação não-material. Assim, espaços mais fluidos imprimem rapidez à produção da informação, na 
aceleração de tempos. Tais espaços identificam-se pela presença cada vez mais intensa de 
equipamentos técnicos, assegurando-lhes a necessária rigidez. Destaca-se, para a análise, a 
intensificação da urbanização e a reorganização da rede urbana, mediadas pelos fluxos informacionais, 
os quais trazem no seu bojo fluidez capaz de permitir a integração dos sistemas de produção e de 
sistemas de ação, sobrepondo rede urbana.  
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ABSTRACT: Due to recent transformations in Paraná territory a new historical period will be easily 
identifiable, which is propelled by advancements of science and technology. These advancements will 
restructure former production systems, and make new socio-spatial arrangements possible. Each period 
was identified by a spatial arrangement of land usage with regard to its action and production systems. A 
fraction of Paraná territory integrates a new production system, which is now global. Former spatial 
structures show how things work in northern Paraná, weaving a strong urban network with São Paulo 
capital (São Paulo State), instead of its own capital, Curitiba, in Paraná State. A rearrangement of said 
structures has been achieved due to a shift in the acceleration of the flow of goods from a tangible to a 
non-tangible form. Thus, wider flowing spaces speed up the production of information (the presence of 
fixed technical equipment - hardware - make such spaces possible). This highlights the analysis of urban 
population growth and distribution and the rearrangement of urban networks. They are mediated by 
informational flows, which allow the integration of production and action systems, spawning other urban 
networks.  
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Este trabalho1 teve início, propriamente, em um problema identificado a partir da realidade2, a qual serviu 
de campo de observação para o entendimento dos sistemas técnicos de geração de redes de informação 
e suas implicações na rede de cidades no Paraná. Tal problema manifestou-se com o processo de 
mundialização da economia3, tendo a globalização reforçado diferenciações entre os lugares: de um lado, 
lugares a partir de suas virtualidades são visíveis economicamente e, de outro lado, lugares não são 
visíveis do ponto de vista econômico frente ao padrão de suas virtualidades. 
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2 Realidade entendida como a possibilidade concretizada visto que a possibilidade é criada pelo 
desenvolvimento da própria realidade e ao mesmo tempo, pode tornar-se realidade. Então, possibili-
dade e realidade não podem ser separadas uma da outra. (SIUSSIUKÁLOV et al, 1982, p.61). 

3 Benko, observa que: “Esse movimento de conjunto cobre três etapas. A primeira, a internacionalização, 
está ligada ao desenvolvimento dos fluxos de exportação, A segundo, a transnacionalização liga-se aos 
fluxos de investimento e das implantações no estrangeiro. A terceira fase, ou globalização corresponde 
à instalação das sedes mundiais de produção e de informação. Sobre essa última acrescenta: “Notemos 
que hoje se pode facilmente introduzir o termo globalização. Essa palavra designa a tendência atual das 
grandes empresas a delegar uma parcela do seu poder às filiais dispersas nos quatro cantos do mundo. 
Para melhorar sua competitividade, as multinacionais confiam suas filiais a administradores autóctones, 
mais aptos a perceber as especificidades locais nos métodos de gestão e produção.” (BENKO, 1994, p. 
70). 



Esse quadro fazia-se acompanhar de três questões que, desde o início deste trabalho, mostravam-se 
relevantes para a explicação do referido contraste: 1) alguns lugares, especialmente as cidades, mos-
tram-se como locus das inovações tecnológicas; 2) a geração de riqueza acontece também na esfera da 
circulação imaterial; 3) poderia a partir daí emergir uma reestruturação hierárquica da rede urbana.  
 
O que se propunha, na verdade, era compreender a rede de cidades a partir da modernização do espaço 
paranaense, já que o conteúdo das inovações não é difundido igualmente pelos espaços e muito menos 
os lugares são articulados apenas por relações hierarquizantes, mas também por aquelas que se dão em 
rede, determinadas por sinergias. Por outro lado, essa apreensão da complexidade das relações permite 
desvendar o que é “novo” em cada período histórico, e especificamente, na modernidade4. 
 
A intenção de desenvolver uma análise totalizante que fosse capaz de situar as redes de informação no 
contexto da mundialização da economia, no bojo da qual era definida a sua presença, exigiu, inicialmente, 
que a pesquisa extrapolasse aquela área inicialmente prevista, por entender que os fenômenos não 
acontecem desligados de contextos mais amplos, mas neles se inserem e a eles se articulam. 
 
Ao longo do trabalho foram esboçando-se situações contraditórias que necessitam de pronta solução. 
Essa contradição agrava-se frente às mudanças de ordem quantitativa e estas por sua vez provocam 
transformações qualitativas; ou seja, pretendia-se trabalhar com um recorte territorial privilegiando 
Maringá e sua região, mas face à escassez de dados e da premissa de que a descontinuidade territorial 
fosse a marca da configuração das relações que se redesenham a partir das telecomunicações, aquele 
recorte territorial revelou-se ineficaz. Assim, sendo, na realidade objetiva e no processo de conhecimento 
verificaram-se mudanças que influiram qualitativa e quantitativamente tendo como elemento de referência 
a “medida” do que se pretende atingir. Por fim, o recorte territorial inicial perdeu sua representatividade e 
se ampliou, abrangendo os principais nós da rede de telecomunicação do Paraná. 
 
A temática envolveu uma síntese dos trabalhos mais importantes compondo a  literatura sobre as redes, 
do desenvolvimento das telecomunicações bem como os desdobramentos econômicos, sociais e políticos 
destas dinâmicas. Seguindo, foi preciso destacar o sistema urbano já existente, como estruturam-se 
novas horizontalidades, decorrentes da condição e do resultado das modernizações da produção, 
expandindo muito o número de fixos. É analisada a rede urbana paranaense, em especial a do Norte do 
Paraná, com destaque à sua ocupação planejada, vinculada ao surgimento de cidades e estas com as 
atividades econômicas na região. Trata-se também, da ação do poder público estadual na criação de 
infra-estruturas e no aprimoramento dos sistemas técnicos para a região. 
 
Tratou-se dos desdobramentos de uma economia urbana nos espaços em especial no paranaense. 
Enfatiza as ações resultantes da ordem privada e pública, na restruturação do território e associa o 
complexo produtivo baseado no conhecimento com a aceleração da circulação tanto material como não-
material. E por fim analisou-se os fluxos de informações produzindo espaços e novas informações, 
principalmente em um espaço regulado por ele e por técnicas. Analisa especialmente a circulação não-
material acelerada pelos avanços tecnológicos, os quais irão aperfeiçoar as redes de transmissão de 
dados. Dentre as várias formas de transmissão de dados, analisou-se duas delas, a Renpac e a 
Transdata. 
 
Nessas circunstâncias, a integração do conjunto teórico, referente à discussão da problemática dos 
sistemas técnicos na geração de redes de informação e suas implicações na rede de cidades no Paraná, 
com o todo percebido e definido como campo de investigação, resultou na constatação de que o uso e a 
difusão das tecnologias de informação têm na lógica de mercado e na forte regulação, respaldo para 
acentuar as diferenças de acesso aos serviços urbanos entre distintos grupos sociais e áreas urbanas, 
assim como para agudizar a fragmentação sócioespacial. 
 
As telecomunicações permitem a constituição de redes urbanas, cuja dinâmica espacial entre as cidades 
não só está marcada pela contigüidade territorial, mas combina continuidade (dada pelos fluxos materiais) 
e descontinuidade (dada pelos fluxos imateriais). Através dessa pesquisa é possível mostrar em parte a 
restruturação da rede, pois aquela planejada e implantada pela Companhia Melhoramentos Norte do 
Paraná tinha como atributo a contigüidade territorial, organizada pelos fluxos materiais, estes estruturados 
principalmente pela ferrovia e rodovias, o que representava estreitos nexos entre campo-cidade. 
 
A rede urbana atual é mais complexa, porque além de estas relações (cidade-campo) permanecerem e a 
continuidade territorial ser um dos elementos de configuração regional e definidora dos papéis de cidades 
como Maringá e Londrina, há aquela rede de cidades que não apresentam como pressuposto a 
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partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência.” 
(GIDDENS,1991, p. 11). 



contigüidade territorial e não necessitam de um continuum  territorial, porque o que as define são os 
fluxos imateriais viabilizados pelas telecomunicações. 
 
O conteúdo regional adquire outra dimensão, porque agora são as densidades comunicacional, 
informacional e técnica as “unidades de medida” para o entendimento da rede de cidades podendo as 
novas dinâmicas compor uma nova estrutura, articulando-a com a das redes antigas, portanto o regional 
que se restrutura. 
 
Então as redes coexistem e se sobrepõem, competem e se complementam. Cabe ressaltar que essas 
estruturas novas não se sobrepõe a uma antiga, mas se imbricam no momento de superação, se 
amalgam na formação do novo. E é nesse momento de superação que se identifica que as estruturas não 
são duradouras, estavéis. 
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