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O meio ambiente é um livro que se deve
aprender a ler geograficamente.

(DEBESSE-ARVISET, 1974:10)

Muito têm-se dito e escrito sobre a educação
ambiental como uma necessidade premente da
sociedade contemporânea. Toda essa produção
procura responder às indagações levantadas face
às graves conseqüências ambientais do modelo
de desenvolvimento econômico hegemônico que
se impôs sobre a humanidade, cujos efeitos
negativos, bem como as benesses que produz,
repartem-se desigualmente sobre o território.

Desigualdade essa que, na sua origem, teria
como um dos seus elementos de explicação a lei
do desenvolvimento desigual e combinado
proposta por Trotsky, conforme dito por
CORRÊA (1987:42). Característica marcante
desse modelo de desenvolvimento, que em escala
planetária reflete-se numa clara Divisão
Internacional do Trabalho exacerbada pela
economia de mercado que impôs “compromissos
ambientais” desiguais entre o Norte
desenvolvido e o Sul subdesenvolvido
(WALDMAN, 1992:20). É nesse contexto que
procuraremos situar o tema proposto no título
deste artigo.

A Geografia e a Educação Ambiental

Wladimir C. Fuscaldo *

RESUMO

Reflexões sobre as possibilidades de diálogo entre a Geografia e a Educação Ambiental, num contexto
interdisciplinar, pelo viés das abordagens da Geografia Crítica e da Vertente Sócio-Ambiental da Educação
Ambiental, situando-as, após um breve histórico, no momento atual.

PALAVRAS-CHAVES: Geografia, Educação Ambiental, Meio Ambiente, Estudo do Meio, Geografia Crítica.

1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL – BREVE
HISTÓRICO

Ora, a necessidade de implementação de
programas de educação ambiental tem sofrido
ao longo de sua história, a partir principalmente
da Conferência de Tbilisi – Geórgia, em 19771,
um processo de amplo debate cujas origens
remontam a 1965 quando a expressão Educação
Ambiental (Environmental Education) foi utilizada,
quiçá pela primeira vez, na “Conferência de Educação”
da Universidade de Keele, Grã-Bretanha (MININNI-
MEDINA, 1997).

Daquele momento até hoje foram muitos os
eventos realizados, cujo temário incluiu a EA2 ,
apenas para apontar uma cronologia resumida,
nos anos setenta foram dez eventos de cunho
internacional e regional, dos quais destacamos
em 1975 o PIEA – Programa Internacional de
Educação Ambiental, UNESCO/PNUMA3 ,
além da Conferência de Tbilisi, 1977, já referida;
nos anos oitenta, sete eventos, e nos anos noventa
nove eventos, dentre eles a Conferência sobre o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento, UNCED,
a RIO-92, no decorrer da qual realizou-se o
Fórum das ONG’s que produziu o Tratado de
Educação Ambiental para Sociedades
Sustentáveis – compromisso da sociedade civil

* Geógrafo, CREA-PR/027747-D, mestrando em Geografia Humana FFLCH/USP, docente do Departamento de Geociências/
CCE/UEL.
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com a EA e o Meio Ambiente. Cabe lembrar
ainda que na mesma Rio-92 criou-se a agenda
21, cujo capítulo 36 é dedicado à promoção do
ensino, da conscientização e do treinamento;
incluindo sob este título a EA formal e informal.

1.1. Eventos no Brasil

Nos anos setenta foram doze os eventos no
Brasil, apesar da lamentável e polêmica
declaração da Delegação Brasileira na
Conferência de Estocolmo, 1972, onde se
afirmou que o país estava “aberto à poluição,
porque o que se precisa é de dólares,
desenvolvimento e empregos”, conforme citado
por MININNI-MEDINA, 1997.

Nos anos oitenta foram treze os eventos, dos
quais destacaremos três:

1988 – A Constituição Brasileira de 1988, em
seu artigo 225, Capítulo VI – Do Meio Ambiente,
Inciso VI, destaca a necessidade de “promover a
Educação Ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente”. Vários serão os
documentos legais elaborados em todos os níveis
de governo para dar cumprimento ao preceito
constitucional, determinando a obrigatoriedade
da EA.

1988 – Publicação da edição piloto do livro
Educação Ambiental – Guia para professores de
1º e 2º Graus, da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente de São Paulo e CETESB4.

1989 – Primeiro Encontro Nacional sobre
Educação Ambiental no Ensino Formal,
IBAMA5 /UFRPE, Recife.

Nos anos noventa foram vinte e três, e
destacaremos quatro:

1992 – A já citada Rio-92.

1993 – Criação dos Centros de EA do MEC6 ,
com a finalidade de criar e difundir metodologias
em EA.

1994 – Aprovação do Programa Nacional de
Educação Ambiental, PRONEA, com a
participação do MMA7 /IBAMA/MEC/ MCT8/
MINC9 .

1996 – Novos Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental – 1º ciclo, nos quais
inclui-se a EA no corpo de um dos Temas
Transversais, o de Meio Ambiente. Voltaremos a
isto mais adiante.

Nesse longo processo, mais de trinta anos,
ocorreram avanços na discussão e nas ações
voltadas para a EA, avanços esses que muito
devem ao movimento ecológico ou ambientalista,
representado hoje pelas chamadas ONG’s. Esse
movimento, com suas diversas tendências,
contribuiu não só para a disseminação de
programas de EA, como também para a
implementação de ações efetivas de combate à
poluição e degradação ambiental e na pressão
aos governos, empresas e outras agências sociais
na busca de soluções aos problemas decorrentes
do descaso com o meio ambiente, bem como na
criação de regulamentações restritivas à
degradação ambiental.

2. BREVE PAINEL DO MOVIMENTO
ECOLÓGICO OU AMBIENTALISTA

A título ilustrativo apresentaremos um quadro
dessas correntes, pois segundo Viola (citado por
WALDMAN, 1992:32) são quatro as grandes
vertentes existentes:

Ecofundamentalistas – possuem visão anarco-
niilista, apostando na possibilidade de construção
de uma sociedade ecologista na periferia da
existente.

Ecorealistas – originam-se do socialismo utópico
e de vertentes do pensamento liberal. Negam
tanto o capitalismo quanto o socialismo,
defendendo uma sociedade baseada na pequena
propriedade, no cooperativismo, na autogestão
e no localismo de poder.

Ecocapitalistas – acreditam que a economia de
mercado é a única a regular eficientemente a
relação homem/natureza, compatível inclusive
com a perspectiva oligopólica. Ocupam posições
estratégicas junto aos órgãos governamentais de
meio ambiente. Internamente, sua variável social-
democrática dispõe atualmente de hegemonia.
Os ecobrutalistas (ou ecofascistas), atualmente
inexpressivos, poderão avançar juntamente com
a escalada neofascista mundial.
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Ecosocialistas – acreditam que não há
compatibilidade possível entre o capital e o meio
ambiente, negando também o marxismo
ortodoxo. Sua atuação tem crescido junto a
sindicatos, movimentos sociais, igrejas e partidos
progressistas. Apoiam-se no marxismo
“heterodoxo”, nas experiências da contracultura
de maio de 68 (França) e alternativas populares.

Essas vertentes refletem alguns dos diferentes
posicionamentos e concepções políticas
existentes no conjunto da sociedade.

3. A COMPLEXIDADE DA QUESTÃO
AMBIENTAL

Dada a complexidade inerente à temática
ambiental e do quadro exposto das vertentes do
movimento ecológico, podemos depreender que
resulta, como conseqüência, uma diversidade de
visões sobre a EA. Para melhor situá-la em relação
as suas possíveis articulações com a Geografia,
vejamos  como se tem entendido o significado
da EA.

Nos Cadernos da Educação Ambiental
(1977:16-17) da SEMA10  – São Paulo,
encontramos as seguintes definições para EA:

– educação ambiental é a preparação de pessoas
para sua vida enquanto membros da biosfera;
– educação ambiental é o aprendizado para
compreender, apreciar, saber lidar e manter os
sistemas ambientais na sua totalidade;
– educação ambiental significa aprender a ver o
quadro global que cerca um problema específico
– sua história, seus valores, percepções, fatores
econômicos e tecnológicos, e os processos
naturais ou artificiais que o causam e que
sugerem ações para saná-lo;
– educação ambiental é a aprendizagem de como
gerenciar melhor as relações entre a sociedade
humana e o ambiente, de modo integrado e
sustentável;
– educação ambiental significa aprender a
empregar novas tecnologias, aumentar a
produtividade, evitar desastres ambientais,
minorar os danos existentes, conhecer e utilizar
novas oportunidades e tomar decisões acertadas.

Diversidade essa que no plano da educação
formal  se agudiza, pois no seu interior combatem

diferentes posturas pedagógicas, que refletem os
interesses das classes sociais que atuam no
âmbito da escola, evidenciando as suas
contradições.

A esse respeito remetemos o leitor ao trabalho
muito interessante de MININNI-MEDINA
(1996) do qual destacamos algumas dessas
contradições para melhor explicitar o que
pretendemos.

Segundo MININNI-MEDINA (op. cit.:9) a
educação formal e sistemática apresenta algumas
contradições fundamentais:

1 – Contradição lógica – destrói a dialética do
conhecimento ao separar teoria e prática.
2 – Contradição social – educação a serviço de
uma classe, não de todos, como tal, converte-se
em mais um instrumento de dominação, de uns
homens sobre outros, em lugar de ser
instrumento de todos os homens para o domínio
e a transformação do mundo.
3 – Contradição antropológica – entre o presente
e o futuro do educando.
4 – Contradição histórica – tende a ser uma
educação reprodutivista para a conservação de uma
situação e não para a transformação do mundo.

Além dessas, que são contradições inerentes
à educação de maneira geral, na sociedade
capitalista, vamos encontrar uma desigualdade
de situações e oportunidades de acesso à
educação entre os países desenvolvidos e os
países subdesenvolvidos, onde as condições
materiais das escolas públicas são precárias, os
professores vivem condições gerais de trabalho
e de salários insatisfatórias e o acesso ao ensino
de qualidade fica restrito a uma pequena minoria
privilegiada.

Se as condições da educação em geral são
precárias, seria de se esperar que a formação das
novas gerações nesses países esteja prejudicada,
comprometendo as suas possibilidades de
atuação concreta enquanto cidadãos capazes de
imprimir novos rumos à sociedade. Com isso
perderiam esses países inclusive o seu potencial
de resistência às imposições externas ao mesmo
tempo que diminuiriam suas possibilidades de
superação do quadro de degradação ambiental
imposto sobre seus territórios.

Ocorre que ao reconhecermos a essência
contraditória da educação somos forçados a
admitir a dupla relação dialética que se dá no
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seu interior, isto é, a educação reflete as
contradições da sociedade e é condicionada por
elas, ao mesmo tempo em que possibilita a
tomada de consciência das contradições sociais,
fornecendo as ferramentas para a sua
compreensão e transformação.

Nesse momento de nossa reflexão é
interessante recuperarmos o contexto colocado
no início e dos “compromissos ambientais
desiguais”, na primeira página. Resgate que nos
permite a oportuna citação de MINNINNI-
MEDINA (1996) que ao comentar as diferentes
realidades desiguais da educação entre os
chamados países centrais e periféricos e suas
relações com o ambiente afirma que:

...as Relações entre homem e homem e o meio
ambiente se apresentam como deterioração
ambiental nos países subdesenvolvidos, para
a recuperação do meio ambiente nos países
centrais.

Isso se dá principalmente pela transferência
das tecnologias, unidades e atividades produtivas
mais poluidoras para os países periféricos, onde
a legislação é mais débil ou inexistente, e é menor
a capacidade de organização e pressão das ONGs
ambientalistas.

Concomitantemente ao agravamento da crise
ambiental o mundo ingressa, a partir dos anos
oitenta, em uma nova etapa do processo de
desenvolvimento desigual e combinado, marcada
pelo fenômeno da globalização.

Momento no qual a economia se mundializa,
o processo de urbanização carrega-se de novas
tintas, com a expansão tecnológica que amplia o
poder da circulação de bens e informações, tanto
quanto dos fluxos financeiros e migratórios, da
pesquisa e do desenvolvimento científico. É
nesse contexto que a temática da EA torna-se
mais evidente, vide as transformações e reformas
curriculares e pedagógicas ocorridas em alguns
países, inclusive no Brasil, onde o tema meio
ambiente é contemplado.

4. A GEOGRAFIA E CONTRIBUIÇÕES
POSSÍVEIS PARA A EA

Todas essas transformações recentes apontam
novos desafios à ciência geográfica e ao seu
ensino, e consequentemente ao papel que possa

desempenhar na EA em uma perspectiva
interdisciplinar.

Assim como fizemos para a EA, faremos um
breve histórico do pensamento geográfico para
situá-lo no interior interdisciplinar da EA. Não é
nosso objetivo no presente artigo traçar um
histórico da Geografia, apenas destacarmos
alguns elementos para melhor situá-la como um
dos ramos do conhecimento cujos aportes são
relevantes para o pensamento e a prática da EA.

A produção do pensamento geográfico tem,
na sua própria história, e na sua constituição
enquanto ciência, abordado a temática
ambiental, a qual, aliás, está intimamente
vinculada às suas origens mais remotas, como diz
MORAES (1984:32): O rótulo Geografia é
bastante antigo, sua origem remonta à
Antigüidade Clássica, especificamente ao
pensamento grego..., chamando a atenção para
a existência de uma variedade de temas
abordados pelos gregos sob esse rótulo, além de
outros que embora não fossem, na época,
vinculados ao termo, hoje são considerados
geográficos: ...como a da relação entre o homem
e o meio, presente em Hipócrates, cuja principal
obra se intitula Dos ares, dos mares e dos lugares.
(op. cit.:32)

Na mesma obra MORAES destaca a
diversidade de concepções que marcaram a
evolução do pensamento geográfico a partir do
início do século XIX. Dentre estas destacamos
algumas que se vinculam à nossa temática, é o
caso da concepção de Vidal de La Blache que:

...definiu o objeto da geografia como a relação
homem-natureza, na perspectiva da paisagem.
Colocou o homem como um ser ativo, que
sofre a influência do meio, porém atua sobre
este, transformando-o. (op. cit.:68).

Nessa perspectiva La Blache enfatiza o
processo acumulativo e constante de relações
entre o homem e a natureza que resultaria num
acervo de técnicas, hábitos e costumes, conjunto
ao qual denominou de “gênero de vida” (op.
cit.:68-69).

Assim, as diferentes paisagens existentes na
superfície da Terra seriam marcadas pelos
processos históricos, produtos dessa interação
homem-natureza. O que implica dizer que as
mesmas mudam na medida em que mudam os
grupos humanos, a sociedade e o espaço
construído por esta.
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E, com essas mudanças, muda também a
Geografia que se produz a cada um desses
momentos históricos. Como diz Milton
SANTOS (1988:63-64):

A Geografia não é mais o estudo da paisagem,
como imaginavam nossos colegas de antanho;
não é que eles estivessem errados, apenas
houve grandes transformações no mundo. A
modernização da agricultura, a dispersão
industrial introduzem novas formas de
organização espacial.

São portanto essas grandes transformações,
aceleradas nas últimas décadas, que obrigam a
Geografia a buscar novos caminhos para a
compreensão do mundo. ANDRADE (1987)
refere que De Martone coloca que a Geografia
estudaria a distribuição dos fenômenos físicos,
biológicos e humanos pela superfície da Terra,
ultrapassando a simples descrição.

Podemos vislumbrar pelas duas colocações
anteriores algumas vinculações da Geografia com
a EA. Porém é necessário darmos um salto
ultrapassando algumas etapas que não caberiam
neste artigo resumindo as principais correntes do
pensamento geográfico, que para CORRÊA
(1987) são:

– o determinismo ambiental;
– o possibilismo;
– o método regional;
– a nova geografia;
– a Geografia Crítica.

É no interior desta última que iremos tentar
encontrar alguns elementos para a nossa
discussão. Antes disso convém lembrarmos que
um dos debates internos à Geografia, cujos
desdobramentos têm relação com nosso tema, e
que se refere à sua unidade como uma única
ciência, ou à dicotomia entre, de um lado, uma
Geografia Física, e de outro, uma Geografia
Humana, ambas com seus diversos ramos ou
especializações.

Para ANDRADE (1987) ocorreu uma
especialização excessiva com a quebra da
unidade. E a reação atual seria a de superar essa
divisão em Geografia Física (meio ambiente) e
Geografia Humana (a formação social
produzindo o espaço). Esta separação em dois
ramos tenderia a ser ultrapassada na procura de

uma Geografia que integre o humano, o social e
o físico.

Dessa forma, ANDRADE (op. cit.) entende
que atualmente pode-se pensar a Geografia como
a ciência que estuda as relações entre a sociedade
e a natureza, ou a forma como a sociedade
organiza o espaço terrestre.

Ora, mas de que espaço estamos falando? Se
já alertamos com SANTOS (1988) sobre não ser
mais apenas a paisagem concreta, visível, a que
deve interessar à Geografia, o que resta então?

Vejamos como a questão é respondida por
SANTOS (op. cit.:77):

A paisagem é o conjunto das coisas que se dá
diretamente aos nossos sentidos; a
configuração territorial é o conjunto total,
integral de todas as coisas que formam a
natureza em seu aspecto superficial e visível;
e o espaço é o resultado de um matrimônio
ou um encontro,  sagrado enquanto dura,
entre a configuração territorial, a paisagem e
a sociedade.

É nessa perspectiva, portanto, que podemos
visualizar a contribuição possível da Geografia
no diálogo interdisciplinar com outras ciências,
no interior da EA. Introduzindo a noção de
espaço como essa totalidade que abarca a
natureza, os objetos e sistemas construídos pelo
homem sobre um dado território e a sociedade
que o habita, poderemos talvez encontrar a nossa
fala nesse diálogo.

Entender, hoje, como ainda está muito
disseminado, a EA apenas como o conhecimento
e a defesa dos animais em extinção, das florestas
ou dos ambientes “naturais”, é no mínimo uma
simplificação ingênua ou um perigoso equívoco.

Não queremos, com isto, negar a importância
dessas abordagens em determinadas situações,
mas não podemos nos restringir a elas, sob pena
de descaracterizar o que se tem entendido
ultimamente por EA.

É necessário estendê-las, ampliá-las para a
totalidade que constitui o “ambiente” ou o “meio
ambiente” no momento atual. Esse meio onde o
homem realiza sua existência, o seu entorno, já
não é mais o que se chamou de meio técnico.
Hoje ele se constitui em um meio “técnico-
científico-informacional”, como diz SANTOS
(1997:44): O meio técnico-científico-
informacional é um meio geográfico onde o
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território inclui obrigatoriamente ciência,
tecnologia e informação.

É assim que neste momento instala-se um
novo “sistema de natureza”: Nesse mundo, a
primeira natureza que conta não é mais a
natureza natural, mas sim a natureza já
artificializada. (SANTOS, op. cit.:44).

A pergunta que poderíamos nos fazer é a de
qual a vertente porventura existente hoje na EA
que poderia ser um interlocutor no diálogo
proposto? Segundo MININNI-MEDINA
(1996:14-19) a busca de relações mais íntimas
entre o homem e a natureza, apoiada em valores
éticos e estéticos e que contemplassem o direito
à sobrevivência de todas as formas de vida teria
dado origem ao que ela denomina de Vertente
Ecológico Preservacionista na Educação
Ambiental.  A segunda vertente assinalada pela
autora seria uma convergência das propostas de
EA (Tbilisi, 1977) com algumas correntes do que
se tem chamado de Educação Crítica.

Dessa fusão estaria nascendo uma Educação
Ambiental com um enfoque crítico no sentido
proposto por Paulo Freire: Educação na Relação
Reflexão-Ação – apontando para a constituição
de uma sociedade mais justa, solidária e fraterna.
Este enfoque a autora tem denominado de Vertente
Sócio-Ambiental da Educação Ambiental.

Por tudo aquilo que já colocamos até aqui
sobre a EA e a Geografia, nos parece que seria
com essa vertente que o diálogo proposto poderá
ser mais fecundo. Mas, todavia, ainda resta uma
questão, a de quais poderiam ser os caminhos
metodológicos para a efetivação desse diálogo?

As pistas para responder a essa questão nos
parece já terem sido sugeridas, naquilo que
procuramos referir como o conceito do espaço
como objeto da Geografia, ficou também
implícito a noção de meio. É exatamente aí que
reside o que acreditamos ser a via possível da
nossa contribuição nesse diálogo, através do que
podemos considerar como metodologia do
Estudo do Meio.

A esse respeito CALVENTE (1998:90), em
artigo recente, assim se refere ao meio como
possibilidade de resgatar a produção do
conhecimento pelos alunos e professores:

O meio em que cada um vive é a concretização
das forças que regem o mundo atual. É a partir
do meio que pode-se perceber a obra dos
homens no tempo e no espaço e perceber-se
como sujeito.

A publicação recente dos PCN’s – Parâmetros
Curriculares Nacionais, para as primeiras séries
do ensino fundamental trouxe como grande
novidade a inclusão dos chamados Temas
Transversais, proposta cujas origens remontam à
reforma curricular implementada na Espanha na
década de oitenta.

Dentre os temas propostos figura o de meio
ambiente. Tanto quanto para os outros temas, a
idéia é que a partir de uma investigação
interdisciplinar os professores, alunos e
comunidade possam trazer para dentro da escola
aqueles temas cuja relevância seja apontada
nessas investigações. A partir daí esses temas
passariam a integrar o cotidiano da escola num
trabalho interdisciplinar.

Embora esteja colocado explicitamente
apenas nas séries iniciais do ensino fundamental,
como Tema Transversal, a temática ambiental está
presente em todos os níveis de ensino, senão
como realidade concreta nos conteúdos pelo
menos como lineamento colocado no citado
artigo 225, Capítulo VI, Inciso VI  da
Constituição Federal de 1988, que coloca a
necessidade de EA em todos os níveis. É assim
que no ensino fundamental e médio acreditamos
que a mesma pode ser desenvolvida via
metodologia do Estudo do Meio.

No ensino superior, particularmente nos
cursos de licenciatura, o trabalho com essa
metodologia poderia compor parte das
disciplinas de prática de ensino. No âmbito da
Geografia especificamente, está por merecer uma
atenção maior a reflexão sobre a
interdisciplinaridade em seu interior, propondo
experiências que possibilitem um diálogo criador
entre os seus diversos ramos de especialização,
na perspectiva colocada anteriormente, mais
claramente pela referência à superação da
dicotomia entre Geografia Física e Geografia
Humana colocada por ANDRADE (1987) e já
citada anteriormente.

Um caminhar nessa direção com certeza traria
para a discussão que nos propusemos neste artigo
contribuições necessárias e enriquecedoras. No
dizer de ANDRADE (op. cit.) a Geografia deve
criticar a forma como os homens atuam na
natureza, criticando os métodos e indicando as
técnicas e formas sociais que mantenham o
equilíbrio biológico e o bem estar social. Para ele a
Geografia é uma Ciência Social e uma Ciência
Política, indicando caminhos à sociedade.
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Partilhamos esse ponto de vista, com o
eminente geógrafo e professor Manuel Correia
de Andrade. E é nesta perspectiva que
vislumbramos o papel da Geografia como uma
das ciências capazes de estabelecer um diálogo
rico e produtivo no interior interdisciplinar da
Educação Ambiental.

NOTAS

1 Estabeleceu os princípios orientadores da
Educação Ambiental e remarcou seu caráter
interdisciplinar, crítico, ético e transformador
(MININNI-MEDINA, op. cit.).

2 A partir deste momento usaremos a sigla EA
para nos referirmos à Educação Ambiental.

3 PNUMA – Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente.

4 Companhia de Tecnologia e Saneamento
Ambiental.

5 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis.

6 Ministério da Educação e do Desporto.
7 Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos

Hídricos e da Amazônia Legal.
8 Ministério da Ciência e Tecnologia.
9 Ministério da Cultura.
10 Secretaria do Meio Ambiente.
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1. INTRODUÇÃO

A intedisciplinaridade tem sido destacada
como necessária e importante em várias áreas de
conhecimento. O que há realmente de efetivo
na prática interdisciplinar, ontem e hoje? E, como
a geografia vem tratando essa questão? É o que
pretendemos apresentar como reflexões neste
Encontro, para que o grupo de trabalho
constituído sobre a temática apresente algumas
indicações para que se avance dentro dos
múltiplos caminhos colocados aos estudiosos, na
melhor compreensão e prática no sentido do
crescimento metodológico.

Na revisão bibliográfica feita dentro e fora
da Geografia, percebemos que há muitas décadas
esta tecla vem sendo insistentemente reclamada
como emergente para que haja mais sintonia na
ampliação da natureza do conhecimento para
uma melhor prática pedagógica nos vários
domínios do saber.

Em 1975, Japiassu1 publica a obra
Interdisciplinaridade e Patologia do Saber,
prefaciada por Gusdorf, e, na defesa de que a
“(...) ciência é a consciência do mundo”, alertava
o mundo científico pela excessiva diversificação
e especialização das disciplinas, com linguagens

Interdisciplinaridade e os cursos de pós-graduação
em Geografia*

Yoshiya Nakagawara Ferreira * *

RESUMO:
Importância da interdisciplinaridade no avanço da ciência e necessidade da prática interdisciplinar na informação
e compreensão dos problemas. Geografia e interdisciplinaridade.

PALAVRAS-CHAVES: Interdisciplinaridade, Geografia e Interdisciplinaridade, Epistemologia.

herméticas que se afastavam da realidade
humana, pela excessiva especialização, causando
um grande desequilíbrio ontológico. São suas,
as seguintes palavras:

“A ciência em migalhas de nossa época não
passa de reflexo de uma consciência
esmigalhada, incapaz de formar uma imagem
de conjunto do mundo atual.”  2

Nessa perspectiva, a patologia do saber seria
também a patologia da existência individual e
coletiva. Reafirma que todas as ciências, até mesmo
as mais abstratas ou as mais materiais, são ciências
do homem. Com sabedoria profética afirmou:

“O especialista da física nuclear ou da teoria dos
conjuntos jamais deve esquecer-se de que a
ciência, por mais rigorosa que seja, revela-se no
horizonte escatológico definido pela figura do
homem e por sua presença sobre a terra”.

Assim, o livro de Japiassu, propondo uma
nova pedagogia, a interdisciplinaridade como
uma exigência interna das ciências humanas,
como também a importância do diálogo dessas
disciplinas, na tentativa de formulação de uma

* Texto apresentado ao IV Encontro dos Censos de Pós-Graduação em Geografia, quando Coordenamos um grupo de trabalho
sobre o tema
** Professora do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina. e-mail: yoshiya@ldnet.com.br
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interpretação global da existência humana, é
exaltado por Gusdorf, como a epistemologia da
esperança.

No Brasil, já em 1976, a geógrafa Lívia de
Oliveira 3 escreveu sobre a importância da
“investigação interdisciplinar” destacando o
movimento liderado por Bertalanffy, que
procurava englobar tanto as ciências do homem
como as da natureza.

2.  A PRÁTICA DA INTERDISCIPLINARIDADE

Hoje, as advertências feitas há mais de três
décadas continuam tão atuais quanto a
fragmentação e especialização nos vários
domínios do saber. Além de dezenas de textos,
obras e teses a respeito, uns, demonstrando
conceitualmente a importância das relações
interdisciplinares entre as ciências, outros,
relatando suas práticas, a situação não parece ter
avançado como prática entre os professores e
pesquisadores. Quais seriam as causas?
Dificuldade de integração no seio da prática
metodológica? Dificuldade de relacionamento
sujeito/objeto do conhecimento? Falta de
aperfeiçoamento técnico e teórico, na abordagem
interdisciplinar?

As práticas em curso ou as realizadas, poderão
responder melhor. Uma das observações que
podem ser feitas é quanto ao tempo de prática
em que determinados grupos de trabalho se
propõem, a partir da constituição dos grupos. A
“falta de pressa” deve ser condição sine qua non,
pelos tipos de práticas relatadas.

A Fundação Carlos Chagas 4 em seu convênio
com o Ministério do Trabalho vem
desenvolvendo, desde 1982, um Programa de
Pesquisa de Informações Profissional. No
primeiro ano de trabalho foram traçadas as
diretrizes metodológicas para a produção de
material para a Informação Profissional. Após um
ano de discussões, os pesquisadores elaboraram
um material piloto para verificar a viabilidade de
proposta metodológica. Esse piloto refere-se à
ocupação do atendente de Enfermagem e foi
produzido com as duas formas de expressão, um
audiovisual e uma história em quadrinhos. Nessa
última fase efetuou-se uma aplicação observada
desses dois materiais a públicos potenciais, a fim
de avaliar se seus efeitos cumpririam os objetivos
traçados. Os especialistas envolvidos eram de

diversos domínios: pedagogos, economistas,
psicólogos, lingüistas, sociólogos,
comunicadores.

Trata-se de uma equipe em que a troca de
conhecimentos interdisciplinares propiciou uma
resolução através da prática constante, ao longo
dos anos: não necessitavam de muitos
refinamentos teórico-metodológicos. A própria
prática e as respostas às ações indicaram o melhor
caminho.

Paulete Goldenberg 5, professora do
Departamento de Medicina Preventiva da Escola
Paulista de Medicina, relata a sua vivência
interdisciplinar.

Integrando uma equipe multiprofissional,
reunida em torno da proposta de avaliação do
estado nutricional de crianças do Município de
São Paulo, a convivência interdisciplinar foi
efetuada com médicos, nutricionistas, biólogos,
estaticistas e economistas. Inicialmente, a
participação foi problemática, conforme relata
Goldenberg:

“(...) além da questão da integração de
disciplinas relacionadas com a área biológica
e de ciências sociais, os economistas,
familiarizados com a realização de projetos
em âmbito populacional, detinham o domínio
do manuseio do saber na área de Ciências
Sociais (...) como cientista social, tinha
dificuldades em dimensionar minha função
específica na equipe multiprofissional.”   6

Essa superação foi alcançada, quando
Goldenberg reconheceu que estas questões
transcendiam aos problemas de relacionamento
pessoal, como também o crescimento
metodológico emergente no processo.

Prosseguindo no aprofundamento desta
complexidade, registramos a existência de alguns
grupos de Estudos Interdisciplinares, que se
reúnem desde fins da década de 80, no Instituto
de Estudos Avançados da USP. Reunindo
professores da USP, UNICAMP e Escola Paulista
de Medicina, há um grupo que tem como
proposta interdisciplinar, o estudo do TEMPO.
Organizam mesas-redondas e conferências
públicas, dentro e fora da USP, que se
transformam em documentos que são publicados
na série especial da Coleção Documentos do
IEA. A justificativa do estudo do Tempo se
fundamenta na questão de que a dimensão
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temporal dos fenômenos constitui-se em
preocupação filosófica, metodológica e
experimental para diversas áreas do
conhecimento, tanto no campo das artes e das
ciências humanas, quanto no das ciências exatas
e naturais. 7

 O tempo pode ser analisado do ponto de vista
de sua generalidade, enquanto dimensão da
natureza, através de questões de ordem filosófica
sobre a sua essência, como também podem ser
discutidas as diferentes apropriações do tempo
realizadas por diversas disciplinas, através de
questões sobre como o tempo é incorporado e
tratado pelas diversas áreas do conhecimento
humano. Já foram produzidos vários
documentos, tendo como título, por exemplo,
os seguintes: O tempo na filosofia e na história;
os tempos biológico, psicológico e social; o tempo
na literatura; tempo e poder; o tempo nas ciências
exatas e naturais, etc. 8 O Geógrafo Milton
Santos, por exemplo, já realizou uma conferência
sobre o Tempo nas Cidades 9.

As publicações da série Estudos Sobre o
Tempo, retratam os pontos de vista conceituais
e metodológicos dos vários domínios do
conhecimento, isto é, como cada área estuda ou
fundamenta alguma linha de pesquisa, enfocando
a questão do Tempo. Parece ser uma primeira
aproximação muito séria, onde os participantes
tentam apreender os vários enfoques sobre o
Tempo, apresentados pelo Grupo.

Vinculado também ao Instituto de Estudos
Avançados/USP, há um outro Grupo de Estudos
Interdisciplinares, cujo objetivo é estudar de
forma integrada, a “História das Ideologias e das
Mentalidades” 10. Participam professores de
várias disciplinas da área de Ciências Sociais.
Hobsbawn e Habermas são alguns de nomes
citados como conferencistas convidados.

A historicidade da questão nacional foi o tema
do biênio 88/89.

A dimensão e a importância desses grupos
interdisciplinares pode ser vista não só pelo nome
e área dos componentes dos grupos, como
também pela contemporaneidade dos assuntos
que são tratados.

Os dois primeiros grupos, são de natureza
semelhantes, ambos tendo em vista a resolução
de um problema, os dois últimos, são de natureza
eminentemente teórico-conceitual, visando
formas de aproximação e elaboração de
conhecimentos com enfoques que privilegiam

uma soma de articulações, na ótica de uma
metodologia de cunho interdisciplinar, que, nas
palavras de Japiassu, seriam “pesquisas
orientadas” 11. Trata-se assim, de “(...)
incorporação de resultados de várias disciplinas,
tomando-lhes por empréstimo, esquemas
conceituais de análise, a fim de fazê-los integrar,
depois de havê-los comparado e julgado”.

Não se deve ter ilusões fáceis, na apreensão
ou na prática interdisciplinar, e, neste particular,
as palavras do mestre Japiassu são cautelosas:

“(...) não temos a ingenuidade de considerar
a interdisciplinaridade o método científico por
excelência, o único capaz de resolver todos
os problemas. Nem podemos crer na
possibilidade de elaboração, pelo menos num
futuro próximo, de uma verdadeira teoria
interdisciplinar” 12

Não se trata de uma “sedução pela moda, pela
curiosidade”, mas, na existência de uma real
motivação, deve ser tentada a
“interdisciplinarização”, – emprestando as
palavras de Japiassu – que não aceita a posição
daqueles que colocam em questão o valor e o
alcance das pesquisas interdisciplinares nas
ciências humanas.

3. E, NA GEOGRAFIA, COMO SE
COLOCAM ESSAS PREOCUPAÇÕES?

Certamente, a segmentação da Geografia, na
primeira metade do século XX, seria uma das
causas da preocupação, como coloca Manuel
Correa de Andrade (1989) 13 agudizada com a
preocupação da delimitação da área de estudo
da Geografia e com a divisão da mesma em vários
setores ou ramos.

Uma atenta leitura da obra de Vânia Vlach
(1991) 14, Geografia em Construção, é uma das
leituras indispensáveis para compreender pelo
menos, uma boa parte dos problemas que a
Geografia tem enfrentado e enfrenta, no seu
caminho na academia e fora dela. Aqui, a ênfase
é dada ao seu papel na sociedade, onde a
evolução do seu discurso, nas reflexões
metodológicas, tem assumido papéis que
merecem atenção dos geógrafos.

A Geografia, contribuindo para explicar as
complexas transformações que estamos vivendo,



116       Geografia, Londrina, v. 8, n. 2, p. 113-122, jul./dez. 1999

e que estão modificando a cartografia do espaço
geográfico mundial, numa velocidade que
desconhecíamos, de forma que o seu papel na
instituição escola deixa de ser o de mera
reprodução, de uma ordem que a História já
mostrou ultrapassada, segundo suas palavras.

Sobre esse discurso, nenhum geógrafo
consciente do seu papel e do papel que o Ensino
pode fazer, tem mais dúvidas. Os impasses não
são só da Geografia, e essas questões, se
encaradas em sua totalidade, são talvez mais
pertinentes enquanto uma disciplina na escola
de 1º e 2º Graus, onde as primeiras concepções
da natureza da geografia são elaboradas. Aqui, o
papel do livro didático assume um papel
destacado, mas, no nosso entender, mais do que
o livro didático, é a postura do professor perante
os problemas contemporâneos, vistos de forma
crítica é que pode transformar o mundo para um
mundo melhor.

Nos Encontros Nacionais de Pós-Graduação
em Geografia, a questão da interdisciplinaridade
sempre tem sido ventilada sob uma ou outra
ótica. Um dos enfoques que nos chamou a
atenção, no Anais do III Encontro, foi a questão
da Pós-Graduação não acadêmica em Geografia.
Há quatro comunicações que defendem posições
que merecem uma reflexão 15, neste momento
que se coloca para debate, a interdisciplinaridade
nos Cursos de Pós-Graduação em Geografia.

Lysia Maria Cavalcanti Bernardes 16 nesse
encontro apresenta sábios ensinamentos,
acumulados ao longo de sua experiência
profissional. Destaca a importância da
“convivência interdisciplinar” , para uma
autêntica pós-graduação não acadêmica,
constituindo-se em um verdadeiro desafio para
ser enfrentado.

Nessa convivência, Bernardes inclui o dia-a-
dia da função do técnico, em empresa ou em
governo, pois, “(...) ao situar o geógrafo entre
profissionais de outras áreas, força-o ao
aperfeiçoamento técnico e acadêmico, sob pena
de perda de uma individualidade profissional:
essa atividade exige do geógrafo, para suas
afirmações como tal, um esforço para ampliar
seus conhecimentos no vasto campo da geografia
e não em determinada especialidade, e lhe dá
oportunidade para valorizar essa geografia
perante os não-geógrafos, através daquilo que lhe
é peculiar”, conclui.

Alexandre Carlos de Albuquerque Santos 17

na condição de funcionário há mais de 10 anos
do IBAM, sempre na área de ensino de pós-
graduação e também como aluno de pós-graduação
em Geografia na UFRJ, apresenta um depoimento
embasado na sua dupla condição, a de participante
direto do problema em dois níveis.

Um paradoxo que ele relata é quanto a
expressão “Geografia” quando diz:

“(...) se, por um lado acreditamos estar
veiculando, discutindo e pensando aspectos
próprios da geografia todo o tempo (e isso tenho
confirmado, na condição de aluno de Pós-
Graduação em Geografia), não temos dentre
os programas oferecido nenhum que em sua
denominação contenha a expressão geografia,
nem mesmo temos entre as cadeiras oferecidas
nos cursos, nada que destaque a expressão”

E prossegue relatando que “(...) nem nos
currículos dos mestrados em planejamento ou
dos cursos de extensão na área de urbano,
também não encontraremos a expressão...” mas
afirmando não saber se é importante que a
expressão geografia se afirme nos meios
relacionados à reflexão e à prática sobre produção
do espaço.

Nas suas dúvidas, surge a necessidade
presente quanto ao tratamento de questões
sociais emergentes no mundo e no Brasil, pelos
vários ramos do saber.

Apresenta pontos positivos, na sua prática
como geógrafo, técnico em uma instituição –
IBAM –, quando coloca que:

“(...) o compromisso pragmático não tem
permitido um maior aprofundamento nas
divergências conceituais associadas a uma ou
outra concepção, mas de qualquer forma, a
exigência do trabalho de campo, no final, nos
possibilita chegar a eventuais inovações tanto
em termos de métodos ou instrumentos
metodológicos para o planejamento quanto
em termos de agregar aspectos da realidade à
reflexão sobre o espaço, os territórios, o
Estado, os indivíduos no lugar, etc”,

e reconhece a Academia como o local onde se
tem oportunidade de dirimir dúvidas e de clarear
conceitos, definindo maior aprofundamento.

Flávio Sammarco Rosa 18, atuando na
EMPLASA, Empresa Metropolitana de
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Planejamento da Grande São Paulo, faz um
importante relato, como profissional ligado à área
de Cartografia.

É no mercado de trabalho que o geógrafo vai
ser colocado à prova, testado e completado e é
esse mercado, talvez,

“(...) um dos maiores responsáveis para formar
o geógrafo especialista, porque ele nem
sempre precisa de um geógrafo eclético e
completo para executar as atividades dentro
daquele leque pleno. É muito comum
precisar-se de um profissional para fazer
geomorfologia, ou para climatologia, ou para
cartografia.”

Completa essa evidência, lembrando que o
importante é “(...) não deixarmos de ser
geógrafo”.

Rosa registra que “(...) é na  Cartografia
Temática que o geógrafo encontra maior campo
de trabalho”, sendo esta, a forma de expressão
do geógrafo, nas mais variadas formas de
representação, conforme a finalidade e temas
tratados, pois, ele faz uma carta geomorfológica,
ambiental, de classe de capacidade de uso da
terra, de uso do solo, de vegetação, hidrografia,
pluviométrica, administrativos, etc.

Com a obtenção de imagens orbitais, a partir
de 1972, e a possibilidade de obtenção de um
grande volume de informações, no campo de
sensoriamento remoto, foram abertas novas
frentes de trabalho. “É através da experiência
profissional que se forma o geógrafo
fotointérprete”, relata Rosa, permitindo inúmeros
trabalhos na área de recursos naturais,
assentamentos rurais e urbanos, controles
ambientais, etc. Conclui destacando a
importância do domínio técnico pelo geógrafo,
em várias áreas ligadas direta ou indiretamente à
Cartografia, quando registra:

“O geógrafo constitui uma das poucas
categorias profissionais que tem formação na
área de Cartografia, o que faz ser sempre
requisitado a compor equipes
multidisciplinares (grifo nosso), com a
responsabilidade de cuidar das etapas de
mapeamentos, fornecendo os subsídios
geográficos através de mapas temáticos”.

Eis uma visão, onde a necessidade de uma

boa formação acadêmica e o treinamento
profissional são fundamentais para que o
geógrafo cumpra bem o seu papel na sociedade.

Apenas não concordamos com a sua posição
de que as “(...) pesquisas e as teses sejam
efetivamente direcionadas para algo prático e
operacional, que não fiquem na mera especulação
teórica, mas que possam ter alguma
aplicabilidade...”. As especulações de cunho
conceitual ou metodológico são fundamentais
numa Universidade, pois, se é importante a
prática, esta, sem o avanço teórico poderá
comprometer o avanço do conhecimento, cuja
reflexão, só é possível no campo das especulações
e revisões epistemológicas, imanente ao avanço
da natureza do conhecimento.

Roberto Lobato Corrêa 19 enfatiza que um
curso de pós-graduação deve estar voltado
basicamente para o mercado não acadêmico, para
que não se configure um “(...) caráter monástico
à pós-graduação.

Na sua opinião, a distinção em pós-graduação
acadêmica ou não acadêmica é falsa, correndo o
risco de implicar uma dicotomia entre o
acadêmico e não-acadêmico, que também seria
“(...) entre o teórico e prático, (...)” que implicaria
na separação entre o saber puro e o saber
aplicado, entre a reflexão e a realidade, entre o
sujeito do conhecimento e o objeto do
conhecimento. Isto seria repensar o pensamento
positivista que compartimenta a realidade em
suas partes e não sabe depois reuní-las.

Para Lobato, o aprofundamento da questão
e avaliação das “(...) potencialidades e limites da
ação dos geógrafos, bem como do significado
dessa ação”, clareariam o tipo de participação dos
geógrafos no mercado de trabalho.

Essas colocações de forma contundente,
colocam o seguinte pressuposto: “a atualização
crítica da prática do geógrafo”.

As principais idéias colocadas sobre a formação
e a participação do geógrafo na atividade fora das
Universidades, evidencia a necessidade de uma
prática interdisciplinar desde o ensino de primeiro
grau, quando a curiosidade em torno da natureza
do mundo e da sociedade possa ser melhor
orientado para um saber menos fragmentado.

Prosseguindo ainda na reflexão sobre a
interdisciplinaridade, Everton Vieira Machado20

confirmava à época, a necessidade da prática
interdisciplinar, quando registrou:
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“(...) os estágios proporcionados pela
condição de interdisciplinaridade devem ser
ampliados, pois já é sabido que, com os
avanços científicos e tecnológicos, não
podemos ficar socializados em igrejinhas
acadêmicas, impedindo os saltos da ciência
geográfica com outros ramos do
conhecimento, nos diversos segmentos a ser
desvendados na sociedade”.

Colocadas as questões acima, referentes à
premência interdisciplinar, quanto à prática, os
avanços talvez não sejam consideráveis, se
considerarmos a questão da unidade que deve
ser preservada, enquanto conhecimento
geográfico. Afinal, são mais de trinta anos de um
período que vai das advertências, queixas às
recomendações.

Estaríamos nós, Geógrafos, conscientes do
que seja uma prática interdisciplinar? Ou, uma
prática ... “Você desenvolve esta parte, porque
você é melhor nisso”, “eu desenvolvo este tópico,
porque entendo melhor...?. Isto não é
interdisciplinaridade, é sacramentar a
fragmentação.

4. O QUE É INTERDISCIPLINARIDADE?
POR QUE SE ALMEJA ISSO? É MESMO
SALUTAR ESSA PRÁTICA?

Há muitos textos tratando da questão
interdisciplinar, e fazendo uma conexão mais
próxima com a Multidisciplinaridade,
Pluridisciplinaridade, Interdisciplinaridade e
Transdisciplinaridade. Não vamos entrar nessa
polêmica21 vamos nos ater ao termo
interdisciplinaridade.

*   *   *

Simon Schwartzman (1992)22  no seu artigo
“O sentido da interdisciplinaridade”, faz uma
breve retrospecção sobre a fragmentação do
conhecimento, introduzindo a questão da
interdisciplinaridade, exemplificando como essa
questão teve influência na implantação da
Universidade de São Paulo; ele faz um
retrospecto da evolução da noção de
“humanidades” e “ciências”, partindo da tradição
européia. Segundo essa tradição, essa separação
correspondia, essencialmente, “(...) a divisão

entre “trivium” ( gramática, retórica e lógica) e o
“quatrivium” (geometria, aritmética, música, e
astronomia), que formavam as sete artes liberais”.

Essas artes, denominadas de liberais,
precediam a educação para as profissões
universitárias, o direito, a teologia e a medicina.
Com o tempo, o campo das humanidades se
ampliou com o estudo da filosofia, da literatura
e da história, enquanto as ciências se ampliaram
pela incorporação da biologia, da física e da
química.

Schwartzman23 lembra que a história da
separação entre as humanidades e as ciências, e
entre os cursos propedêuticos e profissionais, não
eram, na realidade, vistas de forma tão estanque
como parecem hoje, como se pode ver nas
ligações entre a matemática e a música, a filosofia
e a física, no passado, como também nos
conteúdos éticos, religiosos e mágicos, presentes
no estudo da astronomia (como astrologia) e da
química (como alquimia).

Assim, de Aristóteles a August Comte,
imaginava-se que seria possível desenvolver uma
cultura verdadeiramente universal, e educar as
pessoas para que elas pudessem se mover com
igual naturalidade no mundo das letras, das artes
e das ciências. Com o tempo no entanto, as
diferenças foram se aprofundando, não só pela
quantidade de informação e especialização que
cada uma requeria, como principalmente, pela
diferença de estilos cognitivos e modelos
intelectuais típicos das “duas culturas” do
conhecimento. De um lado, uma cultura baseada
no uso extenso de várias línguas, e na facilidade
com tradições literárias extensas e sutis; de outro,
o uso do raciocínio abstrato e dedutivo, e
organização sistemática das informações, o uso
cada vez maior de instrumentos e a manipulação
direta da natureza.

O desenvolvimento das profissões de base
técnica e científica a partir do século XIX, foi a
segunda transformação, com a Química na
Alemanha, a Engenharia na França, e mais ou
menos em toda a parte, a medicina de base
empírica e experimental, que começou a romper
com a divisão, entre “conhecimento puro” e
“conhecimento prático”, ou aplicado. Residiria
aqui, “(...) o desaparecimento da distinção, antes
tão nítida, entre os níveis propedêutico,
formativo e o profissional”; e o outro ponto
essencial é o “(...) surgimento de profissões
liberais baseadas não mais nas humanidades, mas
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na ciência empírica, de prestígio e
reconhecimento crescentes”.24

Na França, a educação propedêutica, de
cunho humanista, ficou quase restrita aos centros
de formação de profissionais e ao ensino de
segundo grau, enquanto as escolas superiores se
dedicaram exclusivamente ao ensino para as
profissões, com ênfase na engenharia e no
aprendizado da matemática. É desta forma que
a École Normale se desenvolve como o grande
celeiro de intelectuais humanistas, enquanto a
École Polyténique se constitui no principal centro
da formação de elites políticas e administrativas.
A Alemanha e a Inglaterra mantiveram a
engenharia e o ensino técnico fora das
Universidades, abriram algum espaço para as
ciências naturais, mas insistiram em manter suas
universidades como centros de formação nas
humanidades, que preparavam para as carreiras
no serviço público e na política.

Alguns paradigmas analíticos e indutivos
próprios das ciências naturais, como o uso da
estatística, dos modelos experimentais e da
formalização matemática, foram introduzidos na
França, na tentativa de transformar as
humanidades em “ciências sociais”, no esforço
de dar a elas o “status” intelectual de que as
ciências naturais gozavam naquele país.

Mas a história é mais complexa, na colocação
de Schwartman, pois, além desta origem
acadêmica, em muitos países europeus, e
também nos Estados Unidos, com tradições
independentes de trabalho na área de
criminalidade, da educação, da pobreza e do
desajuste social. Trata-se assim, de um “duplo
movimento”, um interno ao mundo acadêmico,
outro impulsionado por pressões e necessidades
externas.

“A partir de matrizes institucionais,
intelectuais, as ciências sociais,
contemporâneas só poderiam ser como são
hoje: múltiplas, contraditórias, incorporando
elementos das tradições humanísticas e
técnico-científicas, ligadas ao ensino de
segundo grau e ao embasamento de profissões
emergentes e divididas em especializações
cada vez maiores”. 25

No Brasil, a Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras da USP, nasceu conforme a legislação
de 1931 de Francisco Campos, instituída em

1934, caracterizada pela pluralidade de
influências européias. A Faculdade foi formada
com Professores da França, Itália e Alemanha.

Mas, a idéia central, de que a nova Faculdade
de Filosofia deveria servir de ponto de união e
base científica para as demais escolas
profissionais da Nova Universidade, fracassou
desde o início. Os “filósofos” foram rejeitados
pelas faculdades estabelecidas de medicina,
agronomia, engenharia e direito, que
desenvolveram a sua maneira, tradições
específicas de pesquisa e de trabalho, e nunca
chegou a estabelecer pontes efetivas com os
centros de pesquisa científica do estado, como o
Instituto Biológico, o Instituto Butantã ou o
Instituto de Pesquisas Tecnológicas.

Assim, com a reforma de 1971, as ciências
naturais buscavam caminhos próprios, criando
institutos e departamentos independentes, em
aproximação ao modelo das “graduate schools”
americanas, de formação de cientistas
especializados, como uma profissão paralela às
tradicionais. Estes novos centros cresceram e
prosperaram, e hoje são responsáveis por parte
significativa da pesquisa científica que se faz no
Brasil, assim como pelo prestígio nacional e
internacional de que a Universidade desfruta.

A Faculdade de Filosofia perdeu as ciências e
ficou somente com as humanidades, as letras e
as ciências sociais. Em uma visão negativa, pode-
se dizer que ela ficou com o que sobrou. Vista
mais positivamente, é possível que ela tenha se
mantido fiel aos ideais de unificação dos
conhecimentos e da cultura, vendo as ciências
naturais como ovelhas desgarradas que um dia
voltariam ao aprisco, nas expressões de
Schwartzman .

Teremos que ter em mente, que “(...) o
trabalho interdisciplinar é por definição, efêmero,
e depende da existência pré-definida, de pessoas
formadas em disciplinas bem definidas, que em
determinados momentos buscam conhecimentos
e estabelecem formas de cooperação com pessoas
de outras áreas” 26

A noção de interdisciplinaridade se move por
um terreno elástico, se considerarmos alguns
conceitos colocados pelos estudiosos, por
exemplo Regina Bochniak fala dessa dificuldade:

“É sabido que, aos estudiosos da
interdisciplinaridade, a questão de enunciá-
la defini-la e/ou conceituá-la, tem sido de
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difícil solução. Acreditam, e não sem
fundamento, que, ao definir e/ou conceituar
interdisciplinaridade, correriam o risco de,
reduzindo-a em expressões, empobrecer-lhe
o conteúdo” 27

Na obra “Práticas Interdisciplinares na
Escola”, coordenada por Ivani Fazenda (1991) 28,
há 16 artigos referentes às várias experiências,
tanto teóricas como metodológicas, nas escolas
de 1º e 2º ou 3º Graus. Uma leitura atenta traz à
tona que a interdisciplinaridade não possui um
sentido único, estável e definido, e que, para
compreendê-la, a sua vivência vai moldar e fazer
crescer a sua participação, para uma pedagogia
onde o sujeito e o objetivo são vistos
indistintamente.

As tentativas de constituição de trabalho a
partir de temas, objetos ou problemas específicos
“(...) apresenta a mais fracassos do que sucessos,
e os sucessos que surgem depende sempre da
forte presença de pessoas com formação
disciplinar bem definida (...)” (grifo nosso),
adverte Schwartzman

Este autor assinala que seria um equívoco,
supor que a “interdisciplinaridade” tenha um
conteúdo bem definido que permita que ela
possa, ela mesma, ser institucionalisada, ou que
termine por abolir as diferenças, e até mesmo os
abismos de comunicação que existem entre as
diversas tradições de trabalho. 29

Ivani Fazenda (1992)30, uma das maiores
autoridades brasileiras no assunto, diz que “ (...)a
interdisciplinaridade não pode ser utilizada como
panacéia para os males da dissociação do saber,
na tentativa de preservar a integridade do
pensamento, para uma concepção unitária do ser
humano. É na questão de atitude, de
desenvolvimento da sensibilidade, que não se
ensina, nem se aprende, mas vive-se, exerce-se,
exigindo uma nova Pedagogia, a da comunicação
educadora”. 31

A complexidade do assunto se refere à própria
complexidade por onde perpassam os
questionamentos, pois, além das relações entre
os vários campos do saber, a natureza dos
conhecimentos fragmentados pode não
possibilitar certas relações interdisciplinares, mas
lembrando sempre que há possibilidades de
superação 32.

Participar de uma pesquisa interdisciplinar
requer disposição para aceitar e encarar novas
formas de pensar, de discutir, abrindo fronteiras
do conhecimento em várias áreas e, segundo
Ivani Fazenda (1991), (...) o que caracteriza a
atitude interdisciplinar é a ousadia da busca, da
pesquisa, é a transformação da insegurança no
exercício do pensar, num construir, e, (...) uma
das possibilidades de execução de um projeto
interdisciplinar na Universidade é a pesquisa
coletiva em que existe uma pesquisa nuclear que
catalise as preocupações dos diferentes
pesquisadores e pesquisas satélites em que cada
um possa ter seu pensar individual e solitário (...)
e, ainda, na pesquisa interdisciplinar há a
possibilidade de revelar de cada um deles (os
pesquisadores) a sua potencialidade de pesquisa,
a marca pessoal de seu estilo de escrever, de
narrar, de interpretar... fazer pesquisa na
perspectiva interdisciplinar significa a busca da
construção coletiva de um novo conhecimento
próprio, e que este não é, em nenhuma hipótese,
privilégio de alguns, ou seja, apenas dos doutores
ou livre-docentes na Universidade, e, finalmente,
um projeto interdisciplinar pressupõe a presença
de projetos pessoais de vida, onde, a
compreensão e o respeito ao modo de ser de cada
um, é necessário  para que cada um siga o seu
caminho, na busca de sua autonomia. 33

5. FINALIZANDO

Lembramos Capra com as suas monumentais
obras já bem conhecidas, divulgando uma revisão
radical no caminho da mudança de paradigma,
no sentido da percepção de pensamentos, valores
e experiências que devem ser aprofundadas
“devaneando” sem medo, porque, como lembra
Ivani Fazenda 34, o movimento dialético é próprio
da abordagem interdisciplinar, sendo que a
“parceria” deve ser vivida, compartilhada,
experienciada, pois é uma arte-magia.

Ainda, finalizando, esperamos que as nossas
conclusões deste Encontro sejam pertinentes ao
momento contemporâneo da ciência.
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NOTAS

1 JAPIASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e
Patologia do Saber. Rio de Janeiro: Imago.
1976. 220 p. (Terceira parte da sua tese de
doutorado).

2 Idem, ibidem, p. 17. (Strasbourg, 3.12.75)
3 OLIVEIRA, Lívia de. A Situação da Geografia

entre as Ciências. Geografia, 1 (1) : 53-61,
1976. Rio Claro.

4 VIANNA, Claudia Pereira; RODRIGUES,
Dirce Spedo. Experiência Interdisciplinar: a
Informação Profissional para Estudantes-
trabalhadores. Cadernos C.E.R.U.. n.2, 2a

série, 108-111.
5 GOLDENBERG, Paulete. O Desafio da

Interdisciplinaridade: o Cientista Social e a
Investigação Epidemiológica. Cadernos
C.E.R.U.. n. 2, 2a série, 7-20.

6 Idem, ibidem, p. 7 e seguintes.
7 ARQUES, Nelson. MENNA, Barreto et al.

Uma Proposta Interdisciplinar . Série Estudos
sobre o Tempo, 3. Coleção Documentos.
Instituto de Estudos Avançados da USP.

8 Essas publicações podem ser adquiridas junto
ao Instituto de Estudos Avançados-USP.

9 Publicado na série Estudos Sobre o Tempo, n.2,
fev./91, p.19-25.

10 Grupo criado também nos fins da década de
80.

11  JAPIASSU, op. cit., p. 32 e seguintes
12 Ibidem.
13 ANDRADE, Manuel Correa de. Caminhos e

Descaminhos da Geografia. Campinas:
Papirus, 1989. p. 16 e seguintes.

14 VLACH, Vânia Rubia Farias. Geografia em
Construção. Belo Horizonte: Lê. 1991. 128 p.

15  Referência a seguir.
16 BERNARDES, Lysia Maria Cavalcanti

Bernardes. A Pós-graduação não Acadêmica.
Revista Geografia. São Paulo, 8/9: 217-218.

17 Os cursos de pós-graduação do IBAM e a
Geografia. Revista de Geografia. São Paulo. 8/
9: 221-226.

18 ROSA, Flávio Sammarco. Formação não-
acadêmica do Geógrafo. Revista Geografia.
São Paulo, 8/9: 227-231, 1989/1990.

19 CORREA, Roberto Lobato. A propósito da
Questão: resumo. Revista Geografia. São
Paulo, 3/90:219-220, 1989/90.

20 MACHADO, Everton Vieira. Notas Reflexivas
como Contribuição aos Debates. Revista
Geografia. São Paulo, 8/9:203-209, 1989/90.
(p.205)

21 O texto base da reflexão será o texto de
Scwartzman, um “expert” na questão.
SCHWARTZMANN, Simon. O Sentido da
Interdisciplinaridade. In: Novos Estudos
CEBRAP,    32, mar./1992. P. 191-198.

22 Publicado in Novos Estudos CEBRAP, mar.
1992. P. 191-198

23 Idem, ibidem, p. 191 e seguintes.
24  Ibidem.
25  Ibidem, p. 192.
26 Ibidem, p. 193
27 BOCHNIAK, Regina. O Questionamento da

Interdisciplinaridade e da Produção do seu
Conhecimento na Escola. (129-141). In:
FAZENDA, Ivani (org). Políticas
Interdisciplinares na Escola. São Paulo: Cortez,
1991.  p. 130.

28 FAZENDA, Ivani. (org.). op. cit.
29 Schwartzman, ref. 21
30As concepções atuais sobre a

interdisciplinaridade, ainda podem ser vistas
na obra de Ivani Fazenda, op. cit., p. 26-40

31 op. cit.
32FAZENDA, Ivani Catarina.

Interdisciplinaridade um projeto em parceria.
São Paulo: Loyola, 1991, 119p.

33 op cit.
34 op cit.
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INTRODUÇÃO

Na obra de Caio Prado Júnior a questão
agrária brasileira suscita a todo tempo como
questão de fundo de sua interpretação do Brasil.
Para o autor, a questão agrária será linha
condutora de suas investigações, em torno da
qual surgem os problemas e as respostas para
desvendar o caráter da economia, da política e
da sociedade nacionais. Isso tanto em suas obras
mais conhecidas – “Formação do Brasil
Contemporâneo”, “História Econômica do
Brasil”, “A Revolução Brasileira” quanto em sua
pouco divulgada tese de doutoramento
“Diretrizes Para Uma Política Econômica
Brasileira”.

Mas é em “A Questão Agrária”, volume
publicado a posteriori (1979), que reúne artigos
seus veiculados em periódico no período entre
março de 1960 e janeiro de 1964, onde vamos
encontrar sistematizadas as idéias de Caio Prado
Júnior sobre a questão agrária brasileira, desta
vez não mais como elemento complementar de
formulação da análise, mas como próprio objeto
de investigação1 .

Caio Prado Júnior e a questão agrária no Brasil*

Rodne de Oliveira Lima* *

RESUMO

Este artigo examina as teses de Caio Prado Júnior expostas em seus artigos sobre a questão agrária no Brasil, com a
preocupação central de demonstrar o encadeamento existente entre elas e analisar as principais conclusões do autor.

PALAVRAS-CHAVES: Questão agrária, Caio Prado Júnior, reforma agrária, legislação rural brasileira.

De seu pensamento sistematizado podemos
definir seis grandes temas através dos quais Caio
Prado Júnior formulou sua interpretação da
questão agrária no Brasil: 1) o debate contra as
teses sobre o feudalismo no Brasil; 2) a definição
da questão agrária brasileira, através da análise
da estrutura rural de produção; 3) a reforma
agrária no Brasil; 4) a questão fundiária na
estrutura agrária brasileira; 5) o mercado de
trabalho rural e a estrutura agrária no Brasil; e,
finalmente, 6) propostas de legislação social-
trabalhista para a reforma agrária brasileira.

Neste trabalho desejamos demonstrar como
tais problemas se relacionam na constituição do
pensamento de Caio Prado Júnior, a partir da
exegese da obra que selecionamos para análise.

1. O DEBATE CONTRA A TESE DO
FEUDALISMO BRASILEIRO

Na formulação de suas teses sobre a questão
agrária, as menções de Caio Prado Júnior
relacionadas às idéias sobre etapas feudais na
formação histórica da sociedade brasileira

* Versão preliminar, destinada a apresentar a análise dos principais escritos do autor sobre o tema. Futuramente, desejamos
complementá-la, noutro trabalho que se dedique a examinar a atualidade da análise de Caio Prado Júnior para a questão
agrária contemporânea no país.
** Sociólogo, professor-assistente do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina.
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ocorrem no sentido de reafirmar aquilo que
deixara patente nas obras anteriores de estudo
do Brasil. O autor é direto e contundente na
tarefa de dissociar qualquer interpretação de
reforma ou transformações no campo brasileiro
como etapas de uma evolução para o capitalismo:

“Uma repartição melhor da propriedade
agrária, e o mais fácil acesso a ela para os
trabalhadores rurais, constitui portanto a meta
principal de uma política orientada para a
transformação das relações de trabalho, e
melhoria das condições de vida dos
trabalhadores. Mas não há que ver aí, por não
ser o caso, nenhuma superação de pseudo-
etapa feudal ou semifeudal, e ‘ascensão’ para
o capitalismo” (PRADO JÚNIOR, 1979:69,
grifo nosso).

Não se trata, nessa questão, de algo menor
na formulação das teses sobre o Brasil. Tanto é
assim que outros importantes estudos publicados
até a época dos textos que aqui analisamos
tocaram reiteradamente nos elementos desta
polêmica. Caio Prado Júnior apresentou seu
argumento situando-o no contexto da localização
histórica do Brasil no processo da expansão
colonial. Segundo seu raciocínio, o caráter
mercantilista da empresa agrária brasileira
afastava a validade da tese sobre o feudalismo
no Brasil, não existindo na raiz da estrutura
econômica do Brasil ou da propriedade agrária
no país o caráter camponês que a Europa
conheceu: a hegemonia da produção local e
familiar, o império da economia de trocas
limitadas, quando não de auto-suficiência, que
justificaria a comparação histórica que a tese do
feudalismo sugere.

Ao contrário, constituir-se-ia o Brasil, pela
ausência imediata de riquezas minerais
disponíveis, em economia agro-exportadora cuja
dinâmica encontrou-se definida pelas
necessidades comerciais da Coroa portuguesa, e
que seriam, em última análise, as demandas do
mercado internacional no período entre os
séculos XVI e XVIII. Nem mesmo as relações
econômicas da empresa agrária fundavam-se no
estatuto pessoal das partes. Era a impessoalidade
da relação capitalista, na qual a terra importava
como mercadoria, e seus produtos como valores
de troca realizáveis no mercado, que
fundamentava estas relações, não intervindo aí

o estatuto pessoal do produtor e do proprietário
nas formas de sociabilidade estabelecidas –
exceção feita, naturalmente, ao papel do estatuto
pessoal nas relações escravistas que perduraram
até as portas do século XX. Daí que o autor
mencione “restos escravistas e servis”, mas jamais
os restos feudais no campo brasileiro. A questão
para Caio Prado Júnior ficaria assim formulada
no artigo de 1964:

“(...) A economia agrária brasileira não se
constituiu na base da produção individual ou
familiar, e da ocupação parcelária da terra,
como na Europa, e sim se estruturou na
grande exploração agrária voltada para o
mercado. (...) Não se constituiu assim uma
economia e classe camponesas, a não ser em
restritos setores de importância secundária.
E o que tivemos foi uma estrutura de grandes
unidades produtoras de mercadorias de
exportação trabalhadas pela mão-de-obra
escrava. (...)” (PRADO JÚNIOR., 1979:170).

Colonial, agro-exportadora, escravista. São
estas as marcas com as quais Caio Prado Júnior
demonstrou ter a formação econômica e social
do Brasil condicionado o surgimento da questão
agrária no país.

2. DEFINIÇÃO DA QUESTÃO AGRÁRIA
BRASILEIRA

Infere-se, do que foi acima descrito, como
Caio Prado Júnior iria situar a formulação da
questão agrária no Brasil: nem como momento
de uma contestável interpretação etapista na
formação do capitalismo brasileiro, nem como
artifício de ação política nas reformas pretendidas
pelas correntes de esquerda no momento em que
escrevia. E isso abriu campo para a formulação
da questão de modo realista, superando os limites
das palavras de ordem pela transformação da
estrutura agrária, e procedendo à realização de
diagnóstico concreto, que lhe permitisse
vislumbrar ações práticas para sua solução. Este
é exatamente o objetivo expresso pelo autor no
artigo de 1962: vislumbrar medidas práticas e
concretas que conduzissem, se realizadas, à
solução da questão agrária no Brasil (PRADO
JÚNIOR., 1979).

Desse modo é que o autor enveredou pela
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discussão da pobreza das massas de
trabalhadores rurais no Brasil. Sem negar os
efeitos ou a importância da clamada distribuição
de terras aos trabalhadores do campo, mas
alertando para a insuficiência da medida tomada
isoladamente, Caio Prado Júnior apontou como
essa medida única não dava as respostas
necessárias à questão agrária no Brasil se esta
fosse formulada de forma suficientemente geral
e objetiva, a saber:

“(...) fazer com que a utilização da terra no
Brasil se realize em benefício principal
daqueles que nela trabalham, e não constitua
apenas, como é o caso presente, simplesmente
um ‘negócio’ de pequena minoria” (PRADO
JÚNIOR., 1979:81).

Nesse sentido, a análise restrita ao papel do
latifúndio improdutivo – isto é, simplesmente o
aspecto fundiário da estrutura agrária do país –
era, na perspectiva do autor, insuficiente para
iluminar as medidas de reforma desde então
necessárias à superação dessa estrutura, assim
como insuficiente para esclarecer seu caráter
político.

Foi como um problema relativo aos conflitos
de classe que a questão agrária emergiu na
interpretação de Caio Prado Júnior. Ele a
formulou conscientemente como amálgama de
interesses contraditórios, sintetizados na
contradição maior identificada com a destinação
majoritária de terras cultiváveis do país em
benefício de reduzida minoria, enquanto imensa
maioria da população constituía o degenerado
quadro de miséria social de 30 milhões de
brasileiros. Nesse sentido,

“(...) É natural portanto que antes de cuidar
da solução deste problema se comece por
distinguir o setor da população para que a
solução se dirige” (PRADO JÚNIOR.,
1979:21).

Caio Prado Júnior assinalava, nessa passagem,
não apenas o caráter contraditório das relações
econômicas, políticas e sociais no campo, de onde
emergia a questão agrária brasileira, mas
apontava também a existência de divergentes
interesses no conjunto da própria classe de
proprietários rurais, ainda que conjunturais e
passageiros.

Portanto, não se tratava apenas de posicionar-
se em relação às diferentes soluções perpetradas
pelos governos regionais ou pelas escolas de
pensamento econômico para a questão agrária.
Era preciso redefini-la, e desta vez com o
conhecimento empírico que propiciasse a correta
formulação dos problemas agrários do país. Com
essa intenção Caio Prado Júnior realizou logo no
princípio de seu primeiro artigo o diagnóstico da
situação econômico-social do campo brasileiro,
utilizando dados do Censo Demográfico de
1950. A afirmação da miséria social no campo, e
do grau de sua extensão, seria de imediato
balizada por tais dados que, esclareça-se,
referiam-se exclusivamente às áreas
economicamente organizadas, descartando-se
qualquer hipótese de desvio estatístico nas
distorções apresentadas.

Mas o dado econômico bruto, se revelava a
dramaticidade da condição social de vida da
população trabalhadora rural daquela década,
nada dizia sobre as causas de sua subordinação
política e social. Novamente, o autor recorreria
à interpretação dialética da História do Brasil
para apontá-las. Demonstra então que a era da
colonização do país consistiu na expansão da
empresa agromercantil sobre o solo nacional que,
como núcleo das atividades produtivas rurais,
definiu o contorno da estrutura agrária, os limites
das regiões geoeconômicas primitivas e os papéis
sociais dos proprietários-produtores
(determinantes da estrutura econômica que
operavam) e dos trabalhadores rurais
(subordinados ao mercado e estrutura agrária de
seu “em torno”). Dessa interpretação histórica
da colonização brasileira depreende-se a síntese
da questão agrária exposta pelo autor ainda no
primeiro artigo de 1960:

“(...) ela se resume nisto que a grande maioria
da população brasileira, a sua quase totalidade,
com exclusão unicamente de uma pequena
minoria de grandes proprietários e fazendeiros,
embora ligada à terra e obrigada a nela exercer
sua atividade, tirando daí seu sustento, se
encontra privada da livre disposição da mesma
terra em quantidade que baste para lhe assegurar
um nível adequado de subsistência. Vê-se assim
forçada a exercer sua atividade em proveito dos
empreendimentos agromercantis de iniciativa
daquela mesma minoria privilegiada que detém
o monopólio virtual da terra. (...)” (PRADO
JÚNIOR, 1979:32)
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3. A REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL

Em que consistiria, então, a reforma agrária
pretendida por Caio Prado Júnior para o Brasil?
Sua definição – limitada, na análise tradicional
da questão agrária, aos problemas da questão
fundiária – resultaria do caráter de classe da
questão agrária que foi acima demonstrado. Para
realizar-se no Brasil a forma clássica de reforma
agrária, através da apropriação imediata das terras
pela grande massa de trabalhadores
despossuídos, fazia-se necessário, segundo o
autor, a prévia mobilização social e imediata
capacidade de empreendimento agrário em bases
econômicas alternativas à empresa agromercantil.
Caio Prado Júnior não via a existência nem de
um, nem de outro desses fatores. Daí que seu
esforço analítico fosse dirigido para a definição
de objetivos econômicos e sociais concretos a
serem atingidos no processo de reforma agrária
que desejava ver instaurado no país.

Do ponto de vista estritamente econômico,
era preciso remover as barreiras de acesso à
produção competitiva que a moderna empresa
agromercantil impunha aos trabalhadores rurais
autônomos e pequenos produtores:

“(...) Economicamente, a compra da terra não
constitui inversão de capital, que somente se
realiza com a aquisição do aparelhamento
necessário à produção (instrumentos de
trabalho, maquinaria, gado...), na instalação
de benfeitorias (construções, estradas e
caminhos, cercas divisórias...) e de culturas ou
pastagens (preparação do solo, plantações, etc.).
É nisso que propriamente consiste o
empreendimento agropecuário, de que a compra
da terra não constitui mais que preliminar que
nem mesmo é, a rigor, de ordem econômica, e
sim jurídica, pois representa unicamente a
simples obtenção do direito de realizar aquele
empreendimento.
A agropecuária suporta assim, em confronto com
outras atividades econômicas, um ônus que se
torna considerável quando a terra atinge os altos
valores no Brasil, e em São Paulo em particular;
valores esses inteiramente desproporcionados
com relação à produtividade e,
conseqüentemente, rentabilidade que a
agropecuária pode normalmente oferecer nas
condições gerais de nossa economia (...)”
(PRADO JÚNIOR, 1979:133).

Para Caio Prado, o preço da terra,
inflacionado pela condição de reserva de valor
que a propriedade rural assumiu na estrutura
agrária brasileira, sustentava as amarras primárias
da produção agropecuária aos moldes mercantis.
Adicionalmente, impossibilitava a proliferação da
pequena unidade de produção, mesmo quando
ocorria a subdivisão de terras da grande
propriedade, constituía fator de retração do nível
de desenvolvimento agrário do país e
determinava a imobilização massiva de grandes
fatores de produção, pela inexistência de rendas
que os demandassem, uma vez que se
encontravam comprometidas com a pura e
simples aquisição do bem patrimonial imóvel.

De par com a questão fundiária, o baixo
dinamismo do mercado de trabalho e da
economia regional nas localidades
predominantemente rurais complementava o
alicerce do monopólio mercantil da produção
agrária. A disponibilidade continuamente
limitada de terras e continuamente ampliada de
força de trabalho possibilitara à empresa
agromercantil desenvolver culturas de
produtividade incerta, negligenciando-se as
tecnologias de cultivo intensivo, e até mesmo as
características naturais de fertilidade do solo
necessárias às culturas menos resistentes. A baixa
reinversão daí derivada era compensada pela
produção em larga escala, que possibilitava ao
proprietário de terras aferir grandes lucros da
produção, ainda que menores do que aqueles que
a modernização das culturas certamente traria.
Do ponto de vista macroeconômico, entretanto,
o resultado permanecia invariável: a baixa
produtividade no campo empobrecia a economia
regional, tornando mais largo o fosso entre a
condição social e econômica dos proprietários
de terras e os trabalhadores do campo, estes
últimos destituídos de condições para qualquer
iniciativa competitiva no conjunto da produção
agropecuária.

Traçar as diretrizes que permitissem inverter
os pólos dessa situação de desigualdade era o
objetivo de Caio Prado Júnior na sua formulação
de reforma agrária. Na resolução que encontrou
para a questão, o autor assimilou três linhas
paralelas, nas quais consubstancia-se seu projeto
de reforma agrária: o equacionamento da questão
fundiária; a consolidação do mercado de trabalho
rural, com aumento da demanda por mão-de-
obra e de seu preço relativo e expansão dos
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direitos dos trabalhadores e das obrigações do
empregadores; e, entre elas, a transformação da
economia agrária nacional, dinamizando-a e
tornando-a competitiva.

4. A QUESTÃO FUNDIÁRIA NA
ESTRUTURA AGRÁRIA BRASILEIRA

Foi fazendo das conclusões teóricas
anteriormente mencionadas pólos de sustentação
para as respostas que tenciona perseguir que Caio
Prado Júnior situou, concreta e historicamente,
o problema fundiário no Brasil, e o relacionou
com a questão agrária.

A perspectiva do capitalista agricultor foi o
ponto de partida da análise para desvendar os
mecanismos econômicos que resultavam na
monopolização da propriedade agrária e de seus
recursos produtivos. De fato, Caio Prado Júnior
concluiria que a mercantilização da terra e de seus
produtos constitui o momento inicial da
introdução do capitalismo no campo, do qual a
concentração da propriedade da terra nada mais
é que seu resultado possível e necessário. Uma
vez estabelecido, concede ao empreendedor
agromercantil a base territorial conveniente à
produção monocultora e extensiva, ao mesmo
tempo que proporciona à empresa agrária os
contingentes de força de trabalho necessários ao
desenvolvimento de suas atividades, em
condições de baixo custo. Complementam-se,
assim, os efeitos do monopólio da terra sobre a
organização da produção agropecuária.

Historicamente, a estrutura agrária no Brasil,
forjada sob as bases do capital mercantil-
monopolista, guardou desde seus primórdios, e
durante a sua expansão geográfica e econômica,
a característica fundamental da concentração da
propriedade da terra. A “fronteira agrícola”,
consecutivamente reproduzida nas regiões de
expansão agrária, foi sempre formada,
inicialmente, como conjunto de grandes
propriedades resultantes, em parte, da inversão
de grandes capitais privados no processo de
colonização das novas áreas e, em parte, da
apropriação extensiva de terras públicas ou
devolutas pelos capitalistas empreendedores. O
caráter especulativo da estrutura agrária
resultante dessas práticas determinou a
generalização dos sistemas de produção
extensivos no campo, e a fragilidade econômica

das médias e pequenas propriedades, sempre
expostas às oscilações do mercado, tais como
elevação de preços de insumos ou baixa abrupta
de preços atacadistas de comercialização dos seus
produtos. E ainda mais: o monopólio inicial da
propriedade rural permitiu aos capitalistas rurais
executarem unilateralmente a definição da forma
como ocorreria a futura divisão das terras,
facultando-lhes instalar a grande propriedade
extensiva nas porções mais férteis e de maiores
riquezas naturais, relegando a pequena
propriedade a áreas menos vantajosas e de
resultados produtivos mais limitados. Acrescente-
se a isso a ampla e generalizada destinação de
recursos financeiros do fundo público nacional
– na forma de linhas de crédito, subsídios fiscais
e de comercialização, etc. – ao grande
empreendimento monocultor, e poderemos
vislumbrar com alguma exatidão as condições
desfavoráveis à competitividade da pequena
produção, via de regra desprovida de recursos
de toda ordem.

No contexto da estrutura agrária especulativa
a formação de latifúndios improdutivos ajustava-
se como mecanismo ad hoc de ordenamento da
produção capitalista, funcionando como
momento de espera do capital, no qual a
exploração da grande propriedade extensiva era
arrefecida, sem que se desfizesse a base territorial
necessária ao futuro empreendimento expansivo.
Tal prática econômica encontrava na legislação
recursos formais a proteger sua existência,
especialmente nas disposições de tributação sobre
a produção rural, que pouco oneravam a grande
propriedade extensiva, possibilitando-lhe manter-
se mesmo que mediante baixa rentabilidade:

“(...) É essa insignificante e praticamente
inexistente tributação da terra e seus
rendimentos, uma das principais, senão a
principal circunstância que permite a pessoas
de grandes posses adquirirem e conservarem
propriedades agrícolas semi-improdutivas.
(...) Por pequeno que seja o rendimento
relativo que proporcionam, o rendimento
absoluto, graças à extensão da propriedade,
é bastante avultado. E como se acha
praticamente isenta de impostos, seja o
territorial, seja o de renda, os proventos que
proporciona dão uma aceitável compensação
imediata ao capital imobilizado no valor da
terra. Compensação imediata essa a que se
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acrescenta a vultosa compensação futura
representada pela valorização da terra para
que o esforço coletivo e o desenvolvimento
geral da economia nacional estão
permanentemente contribuindo sem
participação ativa alguma do feliz
proprietário” (PRADO JÚNIOR, 1979:136).

Esta condição favorável à preservação da base
territorial da grande propriedade rural era ainda
complementada por outros dois mecanismos da
economia agrária especulativa, a saber, a
debilitação econômica do pequeno
empreendimento agrário e o conseqüente
empobrecimento do pequeno produtor rural. Do
conjunto dessas duas condições básicas emergiu
uma pequena unidade produtiva fragilizada em
sua base econômica, suscetível aos acidentes do
processo de produção agrário, economicamente
inviável no médio e longo prazo e desprovida de
competitividade nos mercados de produtos e de
trabalho rurais. Como conseqüência, a pequena
unidade produtiva teve seu desenvolvimento
estagnado e permaneceu espacialmente contida,
encontrando sua dissolução pela prática da
partilha sucessória – multiplicando-se o número
de pequenas propriedades rurais à custa do
rebaixamento de suas áreas – ou por sua
conversão em área de reagrupamento de terras,
sendo então incorporada à grande propriedade
extensiva. E tal é a perenidade do mecanismo
de incorporação da pequena propriedade
economicamente debilitada à grande
propriedade extensiva que sobre esta última
chegava-se a realizar, em momentos de
prolongada retração econômica, o retalhamento
da grande propriedade extensiva mediante
práticas especulativas de venda, para posterior
recomposição de sua base territorial, em períodos
de suficiente expansão econômica.

O desenvolvimento agrário ocorrido sob a
lógica da concentração da propriedade da terra
originava, deste modo, seus próprios mecanismos
de reprodução.

5. O MERCADO DE TRABALHO RURAL E
A ESTRUTURA AGRÁRIA BRASILEIRA

As relações de trabalho no campo, por sua
vez, encontravam-se estritamente condicionadas
pela desigualdade reinante na economia agrária

especulativa. O desenvolvimento de suas formas
preservava permanentemente o conteúdo de sua
regra fundamental: a reprodução no campo de
larga oferta de “mão de obra de fácil exploração
e custo mínimo” (PRADO JÚNIOR, 1979:9).

Com efeito, Caio Prado Júnior nos
demonstrou como a expansão da agricultura
capitalista no Brasil se processou à custa de
contínua geração de modalidades de
remuneração da força de trabalho que permitiam
ao capitalista empreendedor o rebaixamento do
montante de custeio da produção, pela
combinação de formas de remuneração
adequadas à disponibilidade de seus capitais.
Assim, Caio Prado Júnior nos explicou o colonato
e a parceria como relações de trabalho resultantes
da imposição, por parte dos proprietários
capitalistas, de formas de pagamento mistas
(pagamento em espécie, repartição do produto
e permissão do uso da terra) em ciclos de retração
econômico-financeira ou em fases intermediárias
da produção, nas quais os lucros da
comercialização não podiam ainda ser auferidos
pelos produtores de culturas perenes e anuais.
Resumiam-se, portanto, a estratégias do
empreendedor agrícola para diminuir os custos
de remuneração da força de trabalho, cuja
proliferação nas unidades de produção possuía
seu ritmo definido pela dinâmica financeira dos
ciclos de produção, correspondendo a tendência
de maior incidência de formas mistas de
remuneração a momentos de menor
rentabilidade e liquidez, e, inversamente, a sua
substituição por formas puras de assalariamento
ao aumento de ativos na composição de capital
das unidades de produção. Daí a conclusão a que
Caio Prado Júnior chegou de que nas formas
mistas de remuneração a relação de prestação
de serviços funcionava como definidora do
caráter econômico real das relações de produção
entre trabalhadores e proprietários: todas as
formas, variantes nas maneiras de
estabelecimento das obrigações das partes,
mantinham-se invariáveis na subordinação final
da força de trabalho à lógica e ritmo da unidade
extensiva de produção, possibilitando sua
manutenção continuada independentemente da
capacidade de emprego de força de trabalho
assalariada pelo proprietário capitalista:

“(...) outras modalidades de pagamento são
apenas substitutos eventuais ditados por



Geografia, Londrina, v. 8, n. 2, p.1 23-134, jul./dez. 1999                              129

circunstâncias de ocasião, e particularmente
pelas vicissitudes financeiras da grande
exploração. (...)
(...) Isto é, são formas de retribuição de
serviços prestados em que por um motivo ou
outro – mas sempre motivo de ordem
circunstancial – o pagamento em dinheiro é
substituído por prestações de outra natureza.
(...)” (PRADO JÚNIOR, 1979:64-66 – grifo
nosso).

Há, certamente, um duplo sentido na
afirmação de Caio Prado Júnior. Em primeiro
lugar, seu significado teórico remete-se
obviamente à negação da consistência dessas
relações de trabalho implementadas na produção
“por motivo de ordem circunstancial”. Se são
inconsistentes, são portanto mero
escamoteamento da relação de trabalho
fundamental do modo de produção dominante
na agricultura brasileira, o assalariamento rural.
Em segundo lugar, pode-se concluir logicamente
pela negação de outra idéia com a qual o autor já
se bateu nos fundamentos de sua tese sobre a
questão agrária no Brasil, a recorrente tese do
feudalismo brasileiro: se eram inconsistentes em
suas formas as relações de trabalho de
remuneração mista, isto se devia à característica
essencial de como e por que tinham sido geradas,
isto é, ao fato de nada mais serem que formas
capitalistas de adaptação da remuneração da
força de trabalho à grande unidade de produção
extensiva, de baixa rentabilidade, componente
primeiro da economia agrária especulativa.
Adaptação cujas matizes disseminavam-se através
de formas que variavam da semi-escravidão de
nativos nas regiões de fronteira agrícola à
emergência do volante nos pólos
capitalisticamente avançados de produção
monocultora.

O mercado de trabalho resultante da
composição dessas formas híbridas de emprego
e remuneração de força de trabalho teria de ser
condicionado, naturalmente, pelas formas
econômicas e sociais que as impunham. O autor
nos apontou dois fatores essenciais a sua
definição: a concentração da propriedade
fundiária e a baixa densidade demográfica do
meio rural brasileiro.

Quanto ao último desses fatores, sua
importância seria minimizada por Caio Prado
Júnior.

A concentração da propriedade fundiária,
entretanto, logo seria guindada à posição de
determinante fundamental da dinâmica do
trabalho rural. De um lado, porque sua
proliferação atuava como fator gerador de oferta
contínua e ampliada de força de trabalho. De
outro porque, ao mesmo tempo, reduzia as
alternativas de seu emprego, facultando aos
trabalhadores rurais a possibilidade única de
submissão à unidade de produção extensiva.
Tinha por efeito imediato a retração do mercado
de trabalho rural e sua definição como pólo da
economia nacional de baixos salários.

Dessa caracterização do mercado de trabalho
rural Caio Prado Júnior elaborou a síntese
dialética que lhe serviria de conclusão. Nela
tratou de demonstrar, para a ampla compreensão
das medidas estratégicas próprias à realização da
reforma agrária no Brasil, a relação complementar
entre os fatores de expansão do capitalismo
agrário e os fatores de disseminação da miséria
social no campo. De fato, correntemente tais
fatores identificaram-se em sua totalidade, o
baixo custo de remuneração da força de trabalho
servindo como base permanente de sustentação
da economia agrária especulativa, enquanto
simultaneamente gerava o mercado de trabalho
rural estático, o aumento da rentabilidade das
unidades de produção correspondendo ao
desenvolvimento capitalista das regiões agrícolas,
mas não ao aumento do valor geral dos salários
ou rendas da população trabalhadora rural.

Como resultado da dinâmica econômica
concentradora de renda e de recursos de
produção no campo, a qualificação da força de
trabalho rural possuíra natural propensão a
baixar, fosse como efeito do êxodo de grandes
contingentes de população trabalhadora para a
cidade, e sua integração ao mercado urbano de
trabalho, fosse pela sazonalidade do emprego,
que obrigava o trabalhador a revezar-se em
diferentes ocupações parcelares do trabalho
agrícola. Não se tratava, neste caso, do processo
clássico de especializaçao dos postos de trabalho
ocorrido na indústria moderna, mas da supressão
do trabalhador polivalente no mercado de
trabalho rural, sem que em contrapartida se
tivesse produzido novas formas de qualificação
da força de trabalho rural:

“Trata-se, em regra, de trabalhadores
temporários e sem raízes nos locais onde
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exercem suas atividades, seja porque se
empregam apenas sazonalmente para a
realização de certas e determinadas tarefas –
como se dá na colheita da cana-de-açúcar –,
seja porque transitam constantemente de uma
para outra propriedade, de uma para outra
região à procura de ocupação e melhores
condições de trabalho (...). Não se pode,
evidentemente, esperar num tipo desses de
trabalhadores as condições necessárias para
a gestão de empreendimentos em que eles não
se acham integrados e a que não se ligam
senão pelos débeis laços de um emprego que
eles mesmos sabem precário. Emprego, aliás,
em que não passam de simples executores de
tarefas, sem que nunca lhes tenha sido dada,
nem podia ser dada, a oportunidade de
deliberação sobre a maneira de executar essas
tarefas. É preciso não confundir, como
freqüentemente se faz, a situação do
trabalhador empregado na grande exploração
brasileira, com a do verdadeiro camponês, que
esse sim, como produtor que é, ou com essa
tradição de produtor (é o caso, por exemplo,
do camponês europeu, seja ou não
proprietário), é ao mesmo tempo um
trabalhador e executor de tarefas, e um
dirigente desse trabalho e dessa execução.
(...)” (PRADO JÚNIOR, 1979:152-3).

O quadro acima descrito era ainda agravado
pelo sistema de parcelamento das tarefas, cujo
efeito determinava que os trabalhadores não se
encontrassem, do ponto de vista técnico e social,
coletivamente organizados, o que apenas
enfraquecia ainda mais os vínculos que possuíam
estabelecidos com a unidade de produção:

“(...)Do ponto de vista do interesse geral, o
sistema tem o grave inconveniente de fazer
da agricultura uma ocupação precária e
provisória, com evidente prejuízo da produção
agrícola e do fornecimento regular e
sustentado de gêneros de subsistência. Mas
o que há nele de mais sério, é a situação a
que reduz grandes parcelas da população
trabalhadora rural que fica na dependência
de uma atividade precária e nômade, sempre
se deslocando em busca de terras disponíveis
e abandonando-a a curto prazo para deixá-la
para trás ocupada pelos rebanhos de gado”
(PRADO JÚNIOR, 1979:109).

6.  PROPOSTAS DE LEGISLAÇÃO SOCIAL-
TRABALHISTA PARA A REFORMA
AGRÁRIA BRASILEIRA

Formuladas as bases explicativas da questão
agrária brasileira, tanto no que concerne ao
aspecto fundiário da estrutura agrária, quanto no
que diz respeito à dinâmica do mercado de
trabalho rural, Caio Prado Júnior se dispôs a
expor as diretrizes fundamentais de reformulação
da legislação social-trabalhista no campo, com
vistas em preparar a reforma agrária no país. De
fato, tais propostas de mudança consubstanciar-
se-iam para o autor no segmento inicial das
medidas de reforma agrária no Brasil, sua
introdução no contexto econômico do campo
brasileiro implicando a imediata transformação
da base das relações de trabalho e de produção
do setor agrário:

“(...) é na aplicação efetiva da legislação
trabalhista, sua ampliação e necessária
correção em muitos pontos em que se vem
mostrando insuficiente e defeituosa, bem
como na adoção de providências
complementares destinadas a consolidar e
tirar todos os efeitos econômicos e sociais da
nova situação criada pela melhoria das
condições de vida do trabalhador obtidas com
a aplicação daquela legislação trabalhista, é
nisso sobretudo que deve consistir, no
momento atual, a luta pela reforma e
renovação de nossa economia agrária. É daí
que se poderão esperar os melhores e mais
profundos e imediatos reflexos de ordem
econômica e social, e mesmo política, no
conjunto da situação brasileira. (...) Pode-se
dizer que aí reside o centro nevrálgico e ponto
principal de partida da reforma que deve ser
imediata e intensamente atacado. Não é por
certo o único, mas sem dúvida o essencial e
que oferece melhores perspectivas para a ação
reformadora e seu sucesso” (PRADO
JÚNIOR, 1979:162-3).

É preciso, portanto, retornarmos ao conjunto
de reformas legislativas propostas por Caio Prado
Júnior para confrontarmos o conteúdo que
possuem aos objetivos acima mencionados, cuja
síntese é o objetivo maior de empreender a
reforma agrária no país.

Retomemos brevemente as principais
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características do quadro econômico rural que o
autor empregou como essenciais na elaboração
do conjunto de medidas legais para a reforma
agrária no Brasil. Tratava-se, em suma, de uma
estrutura agrária condicionada pela alta
concentração de terras e recursos produtivos sob
a posse de pequeno número de proprietários-
capitalistas, e tipificada na existência
economicamente predominante da grande
unidade de produção extensiva, na qual baixos
níveis de remuneração relativa de capital,
oriundos de fatores de gestão entre os quais
encontram-se a sub-utilização do solo, o emprego
de técnicas não-intensivas de cultivo e a baixa
qualificação da força-de-trabalho empregada,
eram compensados por altos montantes
absolutos de lucro, obtidos em virtude das
dimensões dos recursos da grande propriedade
fundiária. Caracterizavam, deste modo, a
economia agrária especulativa, cujo mecanismo
de reprodução de capitais consistia na exploração
do monopólio da terra e na sobrevalorização de
seus preços de comercialização.

O conteúdo das reformas legais pretendidas
por Caio Prado Júnior remeter-se-ia frontalmente
contra a lógica da economia agrária especulativa.
Abrangeria os aspectos essenciais da engrenagem
econômica na agricultura: a questão fundiária no
campo; as relações de trabalho no meio rural; e,
conseqüentemente, a própria dinâmica do
mercado de trabalho rural, no que diz respeito
aos efeitos que a modificação de sua natureza
estática pudesse acarretar na economia regional
agrária.

As reformas referentes à questão fundiária
principiavam, para Caio Prado Júnior, no
disciplinamento do uso do solo, através de
medidas tributárias que se mostrassem capazes
de desestimular a sub-utilização da propriedade
agrária e a sobrevalorização especulativa do preço
das terras. A taxação progressiva sobre a
propriedade improdutiva possuiria o efeito de
modificar as condições de comercialização das
terras, permitindo ao adquirente com vistas na
atividade produtiva minorar os encargos financeiros
referentes à aquisição do direito de cultivo.

Consistiria também em medida de caráter
fundiário a regulamentação dos critérios de
apropriação das terras devolutas pelo produtor
individual. O critério de longo prazo para
caracterização do usucapião vigente à época e a
inexistência de controle legal eficaz sobre a

propriedade da terra em regiões de fronteira
agrícola davam margem à proliferação das
práticas de grilagem contra os trabalhadores
rurais, resultantes via de regra em episódios de
violência no campo, nos quais a força intimidativa
do grande proprietário prevalecia sobre a
resistência do trabalhador autônomo. Uma
legislação eficaz no trato com esta realidade
necessitaria, pois, regular simultaneamente os
critérios econômicos e sociais de aptidão à
apropriação de terras devolutas, o controle legal
da propriedade agrária pelo Estado e a dissipação
dos focos de violência rural, pela administração
eficaz da legislação penal.

Permitir o acesso à terra por parte da
população trabalhadora rural era o objetivo
central das reformas legais fundiárias propostas
por Caio Prado Júnior. Obviamente, não se
resumia este objetivo na concessão por mera
medida legislativa da capacidade particular de
compra de terras por parte de todas as famílias
de trabalhadores rurais no campo brasileiro. O
autor apontou relações econômicas presentes na
grande unidade de produção extensiva que,
tendo seu emprego consagrado pela legislação
em vigor, ocasionariam imediata modificação no
equilíbrio do mercado de trabalho rural,
convertendo-se em favoráveis aos trabalhadores
rurais as condições de venda da força-de-trabalho
no campo. Tratava-se das formas mistas de
emprego e pagamento que, originariamente
concebidas como mecanismos de flexibilização
da remuneração da força-de-trabalho, tornariam
por outro lado possível a prática sistemática da
produção autônoma, se confirmadas pela
legislação como direito legal dos trabalhadores:

“(...) Será preciso dar estabilidade aos
trabalhadores, assegurando sua permanência
e direito efetivo legalmente consagrado ao uso
da terra, não assistindo ao proprietário a
faculdade de modificar o sistema a seu arbítrio
e excluir a utilização da terra pelo trabalhador,
ou substituí-la sem o assentimento dele e
devida compensação monetária. Poder-se-á
mesmo eventualmente ir adiante,
estabelecendo uma copropriedade com uso
alternativo da terra, o que asseguraria
rotativamente, de forma definitiva, duas
atividades econômicas que se complementam
e são ambas de interesse geral” (PRADO
JÚNIOR, 1979:109).
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Tomada esta medida legal restaria apenas,
para a completa reformulação das bases da
questão fundiária no Brasil, o emprego de
legislação específica, pelas políticas agrícolas
regionais, sobre a destinação do uso do solo, na
qual a escolha das culturas e atividades pecuárias
em que fossem empregados os recursos naturais
da unidade de produção permanecesse vinculada
às menores margens de risco e ao melhor
acondicionamento às características naturais do
solo, propiciando sua ocupação regular e o
exercício normal e continuado do trabalho no
campo, ao mesmo tempo que dotaria a unidade
de produção agropecuária de flexibilidade e
plasticidade econômica que, neste caso, a livre
concorrência por si não possui.

Uma última medida referente à propriedade
agrária complementaria o conjunto de alterações
necessárias à nova estruturação fundiária do
campo. Tal como estabelecida à época – e até o
presente momento – o estatuto da propriedade
fundiária rural impunha ao trabalhador residente
na unidade de produção relações de sujeição
pessoal, em flagrante contradição com o caráter
capitalista das relações econômicas de produção
em que se encontravam enredadas. Era este o
caso patente do impedimento do acesso de
comerciantes e prestadores de serviços à vila de
trabalhadores rurais, ou o controle permanente
e severo da rotina cotidiana dessa população,
impostos pelo proprietário-capitalista aos
trabalhadores rurais com base no direito de
propriedade privada sobre a terra, que lhes
conferia poderes para determinar tudo o que se
passava no interior dos limites da grande unidade
de produção extensiva. Diferentemente do
operário urbano, o trabalhador rural residente
na propriedade não encontrava possibilidades de
convívio social desvinculado da unidade de
produção que pudessem compensar, ao menos
em parte, os mecanismos econômicos de
dominação e controle impostos pelo grande
capital. Caio Prado Júnior concluiu que a fixação
do trabalhador na propriedade rural derivava de
uma necessidade própria das condições de
produção. Por isto o direito de propriedade
deveria sofrer limitação que restringisse os
mecanismos de dominação às relações
econômicas capitalistas, excluindo a existência
de qualquer resquício de sujeição pessoal do
trabalhador ao proprietário-capitalista, através da
criação de bens de domínio público nas

propriedades rurais, nos quais a população do
campo pudesse encontrar meios de realização de
sua vida social, e da garantia a comerciantes e
prestadores de serviços de nelas instalarem-se,
possibilitando ao trabalhador rural livrar-se das
amarras econômicas que lhe eram impostas pelo
monopólio exclusivo de tais recursos por parte
do proprietário capitalista:

“(...) É preciso nunca esquecer que não há
para o trabalhador empregado na
generalidade das propriedades brasileiras, os
contatos humanos e o convívio social
ordinários que são dados ao trabalhador
urbano; e que entre ele e a sociedade
propriamente se interpõem as grandes
distâncias que separam os aglomerados de
trabalhadores das fazendas, dos centros
povoados onde se localizam as instituições
sociais regulares e os órgãos públicos. Essa
circunstância, aliada à autoridade exercida
pelo proprietário em seus domínios, cria para
o trabalhador empregado uma situação toda
especial de dependência e constrangimento
que não existe para o trabalhador urbano.
Antes de mais, uma legislação que vise a
amparar aquele trabalhador e seus direitos,
deve, a fim de se tornar operante, compensar
uma tal inferioridade relativa que não tem
paralelo no caso do trabalhador urbano, e é
específica do empregado rural. Toda a
existência deste último, ou a maior ou
principal parte dela, decorre no interior de
uma propriedade particular, sujeita por isso
mesmo ao direito do proprietário. (...) De
‘empregador’ ele se faz insensivelmente, ou
tende a se fazer ‘senhor’ de seus empregados.
O direito privado de propriedade transborda
aí para o terreno das relações públicas, e
assume feições de um direito público exercido
por um particular. O que aliás é de fácil
verificação no regime imperante na
generalidade das fazendas brasileiras e nas
relações que aí se observam entre
proprietários e trabalhadores. A situação de
fato é aí a do exercício, pelo proprietário, e
em maior ou menor grau segundo suas
disposições particulares, mas sempre de
alguma forma efetivo, o exercício de
atribuições que competem normalmente ao
poder público. (...)” (PRADO JÚNIOR,
1979:96-7).
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Em conjunto com as reformas legais
referentes à questão fundiária e à propriedade
da terra, Caio Prado Júnior concluiu também pela
necessidade de reformas referentes às relações
de trabalho no campo, tendo por objetivo último
a modificação das diretrizes econômicas
reinantes, cujos resultados até então redundavam
na estagnação do mercado de trabalho rural. As
reformas pretendidas não objetivavam, contudo,
introduzir de imediato novas relações de trabalho
e novas práticas econômicas na produção agrária.
Limitavam-se, na forma inicial como eram
propostas, a regulamentar as relações ora
existentes, estendendo ao trabalhador rural
direitos cuja legislação de então não reconhecia,
e sequer previa.

Nesse sentido é que o autor apontou, no
artigo de 1963 referente ao Estatuto do
Trabalhador Rural, as deficiências dessa legislação
na regulamentação do trabalho rural, a começar
pelo caráter vago da definição de “trabalhador
rural”, na qual a generalidade do conceito
suprime as características das modalidades de
emprego geradas na unidade de produção agrária.
Como não se prendia a tais modalidades – o que
importaria distinguir entre o trabalhador volante,
o mensalista assalariado, o prestador de serviços
e o trabalhador autônomo, com características
de parceiro na produção – o Estatuto também
não se referia a aspectos dessas relações de
trabalho que guardavam especificidade em
relação ao assalariamento urbano, tais como a
regulação da quota-parte do trabalhador
remunerado em espécie, os direitos de
armazenagem e comercialização autônomas por
parte do trabalhador parceiro, a normatização do
uso autônomo do solo, a regulamentação do
contrato de empreitada, etc.

De modo similar à legislação sobre a
propriedade da terra, a primeira e mais imediata
mudança proposta por Caio Prado Júnior na
normatização das relações de trabalho no campo
prendia-se à condição de residente do
trabalhador rural. Recordando o fato de que tal
condição possuía sua ocorrência determinada
pela necessidade da unidade de produção, Caio
Prado Júnior concluiu ser a moradia rural ítem
de responsabilidade do empregador, fazendo-se
necessária a introdução de norma legal que o
responsabilizasse diretamente pelo baixo padrão
de habitação rural na propriedade fundiária. O
encargo econômico resultante encontrar-se-ia,

obviamente, de antemão compensado pela
fixação da força-de-trabalho na propriedade, o
que permitiria ao proprietário-capitalista reduzir
as despesas de custeio da mão-de-obra, tanto
poupando recursos que seriam destinados ao
transporte dos trabalhadores, como antecipando-
se à concorrência que fatalmente seria gerada na
hipótese de captação da força-de-trabalho em
mercado aberto, que teria por efeito a
possibilidade de elevação do valor médio da
remuneração do trabalhador.

Fixado este encargo básico da reprodução da
força-de-trabalho às custas da unidade de
produção agrária, Caio Prado Júnior chegaria
finalmente ao conjunto de medidas diretamente
reguladoras do mercado de trabalho rural e de
suas relações empregatícias. Formuladas
originariamente como formas de adaptação do
capitalismo agrário à economia especulativa, as
especificidades das relações de trabalho rural
resumiam-se na criação de formas mistas de
remuneração da força-de-trabalho, onde o
pagamento de salários em dinheiro encontrava-
se de vários modos combinado com a repartição
de produtos e a permissão de uso autônomo da
terra concedida pelo proprietário-capitalista ao
trabalhador rural. Consagrar estas formas de
remuneração, regulamentando sua prática, foi a
maneira sugerida por Caio Prado Júnior para
combater o poder discricionário do proprietário
fundiário que, ao sabor de suas prioridades,
modificava as formas primeiramente contratadas,
a cada safra ou período regular de realização de
lucros da unidade de produção. Com a
regulamentação proposta a remuneração mínima
fixa, o estabelecimento de normas perenes para
a repartição do produto, a equiparação dos
adiantamentos feitos por proprietários-
capitalistas a salários e a normatização das regras
de comercialização da parcela de produtos que
coubesse ao trabalhador rural constituiriam
direitos básicos, garantidos ao trabalhador rural
em razão das especificidades de suas relações de
trabalho. Finalmente, a criação de uma Justiça
do Trabalho Rural, independente da Justiça do
Trabalho então já existente, possibilitaria a resolução
de conflitos trabalhistas em bases diferenciadas,
resguardando por completo, ao menos
formalmente, a especificidade do trabalho rural e
de suas relações na ordem legal constituída.

Com este conjunto de reformas encontrar-se-
ia descortinado, do ponto de vista do autor, o
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horizonte para o processo de ampla reforma
agrária no país.

7. CONCLUSÃO

O caráter preliminar deste artigo faz com que
nossa conclusão se remeta a possíveis
desenvolvimentos da análise, antes que ao
julgamento das teses de Caio Prado Júnior sobre
a questão agrária brasileira. De fato, o exame
desta última questão requereria um vigoroso
trabalho, que lograsse comparar as idéias defendidas
pelo autor à trajetória recente do desenvolvimento
agrícola e agrário do país, e tal empreitada não se
encontra nos limites deste artigo.

Desse modo, à guisa de conclusão desejamos
tão-somente mencionar três interfaces que nos
parecem profícuas para a realização de um futuro
trabalho: em primeiro lugar, a relação entre as
teses aqui analisadas e as demais obras do autor;
em segundo lugar, o exame da influência do
pensamento de Caio Prado Júnior sobre os
autores e correntes que se dispuseram a estudar
a evolução do meio rural brasileiro; e, por último,
mas não menos importante, a comparação entre
os determinantes da questão agrária no momento
atual e as condicionantes históricas apontadas por
Caio Prado em seus artigos.

NOTA

1 São os seguintes os artigos, todos publicados
na Revista Brasiliense: “Contribuição para a
análise da questão agrária no Brasil”, (nº 28,
março/abril, 1960), “A reforma agrária e o
momento nacional”, (nº 29, maio/junho, 1960),
“Nova contribuição para a análise da questão
agrária no Brasil”, (nº 43, setembro/outubro,
1962), “O Estatuto do Trabalhador Rural”, (nº
47, maio/junho, 1963) e “Marcha da questão
agrária no Brasil”, (nº 51, janeiro/fevereiro,
1964). Utilizaremos, por nos facilitar o
manuseio do material indicado, a edição
posterior dos artigos reunidos, conforme
indicado na Referência Bibliográfica.
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O PROGRAMA DE RACIONALIZAÇÃO DA
CAFEICULTURA

O Grupo Executivo de Racionalização da
Cafeicultura (GERCA), desenvolveu dois
programas na década de 60, cujos objetivos eram
a erradicação de cafezais antieconômicos, a
modernização da cafeicultura brasileira e a
substituição destes cafezais por lavouras em bases
modernas1 . Estes programas foram os de
Racionalização da Cafeicultura Brasileira, que
desenvolveu-se em duas fases, e o segundo o de
Diversificação Econômica das Regiões Cafeeiras.

O primeiro plano de erradicação, após a
realização de estudos sobre a economia cafeeira,
levou à criação do Grupo Executivo de
Racionalização da Cafeicultura. Mais conhecido
como GERCA,  foi criado em 29 de outubro de
1961 e lançou o Programa de Racionalização da
Cafeicultura Brasileira. Na sua primeira fase
(1962 a 1966), este programa teve como meta
erradicar dois bilhões de cafeeiros, pagando

O uso do solo na década de 1960 no norte do Paraná
e a política cafeeira*

Márcia Siqueira de Carvalho* *

RESUMO

Neste artigo analisamos a implementação da política cafeeira da década de 1960 e as suas repercussões no espaço
rural, em especial o do Norte do Paraná. Esta década na cafeicultura tem sido pouco estudada e a erradicação de
cafeeiros raramente tem sido levada em consideração na substituição das lavouras permanentes pelas lavouras
temporárias e por pastagens, enquanto mudança que teve os seus efeitos sobre as relações de trabalho na região.
Prefere-se, ainda, atribuir aos fatores naturais, no caso as geadas,  a responsabilidade pelas alterações nas relações
de trabalho e a transferência da mão-de-obra rural para moradias urbanas e datá-las a partir da década seguinte.
Nosso objetivo é o de demonstrar que o uso do solo passou por modificações a partir da implementação de uma
política agrícola específica à cafeicultura.

PALAVRAS-CHAVES: Paraná; Cafeicultura, Política Cafeeira.

indenização de Cr$15,00 por pé eliminado, o que
eqüivalia na época cerca de 80% do valor da
produção, correspondente à produtividade de
seis sacos por mil cafeeiros. O lavrador que se
utilizasse deste programa, escolheria a cultura a
substituir o café, sem exigências de técnicas
agronômicas, caso fossem lavouras temporárias.
As lavouras substitutivas eram financiadas com
recursos, basicamente do Banco do Brasil
(através da CREAI), acrescidas em 10% para o
uso de sementes selecionadas, 20% para a
execução de práticas de conservação do solo e
20% para o emprego de fertilizantes e defensivos.
Os recursos aumentavam em 50%, o valor do
financiamento básico concedido pelo Banco do
Brasil, que também era responsável pelo
recebimento das propostas de erradicação e da
verificação do número de cafeeiros a serem
eliminados.

Segundo análise do próprio GERCA, este
programa deu bons resultados nos anos de 1962
e 1963,  porém,  a perda do valor do

* Artigo  feito com base no Capítulo 4  “A Erradicação de Cafezais e a Diversificação de Lavouras Executadas pelo GERCA no
Estado do Paraná”  em Carvalho, Márcia Siqueira, A Pequena Produção de Café no Paraná. Tese de Doutoramento.
Departamento de Geografia - FFLCH/USP. São Paulo. 1991. 2 volumes. 192p.
** Doutora em Geografia Humana. Docente do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina. e-mail:
marcar@sercomtel.com.br.
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financiamento frente ao processo inflacionário
da época e as modificações na orientação da
diretoria do IBC não deram resultados aceitáveis
a partir de 1964. Em 1965, a indenização por
cafeeiro era de apenas 8% do valor da produção
média. Nos anos seguintes, os seus resultados
foram decrescentes até à extinção,  já diante de
uma crise de abastecimento com as reservas
estocadas cada vez mais baixas. Do lançamento
do programa, em junho de 1962, a dezembro de
1963, foram eliminados 587,5 milhões de
cafeeiros (678 mil ha) e, de janeiro de 1964 a
julho de 1966, foram eliminados  136,0 milhões
de cafeeiros.

A PRIMEIRA FASE DO PLANO DE
ERRADICAÇÃO : 1962 A 1966.

Na Primeira Fase do Programa de
Erradicação e Diversificação,  houve a
preferência do estabelecimento de pastagens
(44% da área liberada), e na Segunda, elas
sofreram restrições. As pastagens foram a escolha
principal dos grandes cafeicultores que
erradicaram cafezais nos anos de 1962 e 1963.

De janeiro a junho de 1962, foram elaborados
o Plano Preliminar (Diversificação da Estrutura
Agrícola das Regiões Cafeeiras),  o Plano Diretor
(Diversificação da Estrutura Agrícola das Regiões
Cafeeiras),  o Convênio entre o IBC/GERCA e
Banco do Brasil, e o Plano Inicial para Aplicação
dos Recursos do Convênio IBC/GERCA e Banco
do Brasil.

Segundo o Plano Diretor, poderiam ser
renovados 25% dos cafezais erradicados, mas não
houve neste ano interesse pela renovação, com
apenas 0,6% da área reocupada com café do total
da área erradicada nos Estados de São Paulo,
Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e outros.

A diversificação da agricultura nas áreas
liberadas pelo café tendeu ao estabelecimento
de pastagens, totalizando 40% do total no ano
de 1962, mas com índices diferenciados nos
Estados, como por exemplo, o Espírito Santo
(72%), de Minas Gerais (63%) e o Paraná (30%).
As demais lavouras (cereais) ocuparam 42% da
 área total liberada no país. Somados os anos de
1962 e 1963, as pastagens continuaram sendo a
opção preferencial na diversificação de lavouras,
atingindo neste período considerado, cerca de
46% das áreas liberadas no país, principalmente
onde predominavam as grandes plantações.

No início de implantação da erradicação, em
1962, a área do Norte Novo (40%) predominou
sobre as outras áreas (Norte Novíssimo com 31%
e Norte Velho com 29%). A área Oeste, no ano
de 1962, não teve nenhum contrato de
erradicação.

A partir de 1963, os cafeeiros erradicados
estavam localizados principalmente na área descrita,
na época, como a de maior necessidade de
erradicações, em função do seu solo de arenito e
dos processos erosivos – a de Paranavaí, embora os
cafezais fossem recentes. A erradicação ocorreu em
menor escala no Norte Velho, de cafezais mais
antigos e tidos como menos produtivos.

As pastagens, o milho, o algodão e o feijão,
foram as principais culturas substitutivas, e
somadas as áreas respectivas, atingiram quase
82% do total em 1962. Espacialmente, podemos
observar que a distribuição dessas lavouras
substitutivas ocorreram desigualmente, com a
predominância da pastagem nas regiões do Norte
Novo e no Norte Novíssimo, enquanto o milho
e o feijão eram as majoritárias no Norte Velho.

A partir de 1963, o GERCA  passou a admitir
como erradicação, o corte do cafeeiro ao nível
do solo, em vez do arrancamento do arbusto,
dispensando a remoção das partes eliminadas e
a limpeza do terreno logo após a erradicação. Esta
simplificação,  que seria modificada em 1966,
pela poda do cafeeiro diminuiu o trabalho e os
custos em relação ao arrancamento, mas apesar
disto, o cafeicultor do Paraná ocupava o terceiro
lugar na erradicação entre os dos demais estados
brasileiros em 1963. De acordo com a tabela 2,
somados os anos de 1962 e 1963, a erradicação
atingiu 86,4 milhões de cafeeiros (15% do total
do país), com a liderança do Norte Novíssimo
(34,7 milhões de pés ou 40% do total
paranaense), seguida do Norte Novo (34,7
milhões de pés ou 37%), Norte Velho (14,5
milhões de pés ou 17%) e do Oeste (4,9 milhões
de pés ou 6%). No Estado do Paraná, entre 1962
e 1963, a área ocupada por pastagens aumentou
cerca de 17%, quase a metade das áreas liberadas.
Vale ressaltar o estímulo do plantio de soja
naquele momento, lavoura que predominaria na
década seguinte sobre os antigos cafezais, numa
conjuntura de preços favoráveis pela quebra da
safra norte-americana.

Segundo o Relatório do GERCA de 1963:

“Com a finalidade de colaborar com o estado
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(sic) do Paraná  no reerguimento da sua
agricultura, seriamente afetada com as
ocorrências da geada e seca, procurou o
GERCA dar início a um programa de
diversificação da monocultura cafeeira,
através do incentivo à produção da soja.”  2

Esta primeira experiência ficou restrita a apenas
600 lavradores no Paraná, distribuídos nos
municípios de Maringá, Londrina, Umuarama,
Nova Esperança, Cruzeiro do Oeste, Paranavaí,
Loanda, Mandaguari, Cianorte, Santa Isabel do
Ivaí, Cidade Gaúcha, Campo Mourão, Moreira
Sales e Alto Paraná. Na época, estimaram-se em 3
mil os hectares plantados com soja, cuja produção
aproximou-se de 60 mil sacos de 60 quilos.

Além desta cultura foram incentivadas pela
Companhia Agropecuária de Fomento Econômico
do Paraná  (CAFE do PARANÁ), as lavouras de
algodão, arroz, milho, feijão, amendoim, e mamona.
A CAFE DO PARANÁ, através do convênio
firmado com o IBC, vendeu sementes para os
lavradores,  predominando o algodão.

No ano de 1963, o GERCA/IBC estabeleceu
um convênio com o Instituto do Açúcar e do
Álcool (IAA), no sentido de estimular a
construção de usinas de cana de açúcar nas áreas
liberadas pelo café, além de ter estabelecido
vários convênios com os órgãos dos Governos
Estaduais, para o incentivo da modernização das
lavouras substitutivas ou de melhoria de infra-
estrutura (estradas, energia, etc.) Muitas

cooperativas formadas por cafeicultores,
apresentaram propostas para o programa de
instalação de usinas de açúcar em regiões
cafeeiras (convênio entre o IBC e o IAA),
predominando as do Estado de São Paulo.
Apenas oito propostas eram paranaenses e entre
elas constavam as da Cooperativa Agrária dos
Cafeicultores de Paranavaí e o Condomínio
Antônio Lunardelli & outros.

A erradicação foi crescente até 1965, quando
a soma total do programa atingiu 718,4 milhões
de cafeeiros no país, correspondendo a 35,8%
do total previsto inicialmente (2 bilhões),
liberando 793,1 mil hectares no país. No ano de
1965, a erradicação cresceu 4,5% em relação ao
total erradicado entre 1962 a 1964, com a
extinção de 30,6 milhões de pés e liberando 20,6
mil hectares. Ela teve um ritmo mais lento de
crescimento em função da perspectiva de renda
mais elevada para a cafeicultura, devido à alta
produção em 1965, bem como a manutenção de
Cr$15,00 por cafeeiro erradicado. Segundo
análise do Relatório do GERCA,  no início da
erradicação o financiamento de Cr$15,00 por pé
representava 50% do valor da produção média
(6 sacos beneficiados por mil pés), mas em 1965
reduziu-se a apenas 8%.

No Paraná, a erradicação em 1965 diminuiu
bastante mas manteve um número superior ao
dos Estados de São Paulo e Minas Gerais (Ver
tabela 1).

Tabela 1. Cafeeiros erradicados por Estados Brasileiros: 1962 a 1965.

*Cancelamento de contratos e redução do número de cafeeiros contratados para erradicação.
Fonte: Relatório GERCA/IBC. 1965. Mimeo.

Cafeeiros erradicados (1.000 pés) Estados  

1962 1963 1964 1965 TOTAL 

São Paulo 93.446 117.052 30.415 6.274 247.187 

Minas Gerais 59.864 114.797 19.704 2.968 197.333 

Paraná 14.049 72.394 35.353 10.547 132.343 

Espírito Santo 22.874 42.625 7.332 9.566 82.397 

Rio de Janeiro 6.540 19.443 3.054 -245* 28.470 

Goiás 7.909 6.540 1.281 409 16.139 

Outros 2.197 8.128 1.098 1.107 12.530 

Total 206.557 300.979 98.237 30.626 718.399 



138       Geografia, Londrina, v. 8, n. 2, p. 135-141, jul./dez. 1999

Mas na regionalização da erradicação desde
1962 manteve-se a liderança do Norte Novíssimo
(53,9 milhões de pés ou 40,7%), seguido pelo
Norte Novo (50,4 milhões de pés ou 38,1%),
Norte Velho (19,0 milhões de cafeeiros ou 14,4%)

e Oeste (7 milhões de pés ou 5,3%) (Tabela 2).
Embora as somas não sejam iguais,  preferimos
a diferença à não regionalização da erradicação
no Paraná, embora elas sejam menores no
cômputo presente do relatório de 1966.

Tabela 2. Cafeeiros Erradicados (1.000 pés) por agências do Banco do Brasil no Norte do Paraná: 1962 a 1965.

Fonte: Relatórios GERCA/IBC. 1962 a 1965. Mimeo.

Agências do 

BB 

1962 1963 1964 1965 Total 

Norte Novo 5.590,4 29.153,6 12.626,8 3.082,2 50.453 

Norte Velho 4.043,2 10.448,8 3.334,1 1.256,9 19.083 

Norte 

Novíssimo 

4.414,9 30.329,1 14.297,1 4.911,9 53.953 

Total 14.048,5 69.931,5 30.258 9.251 123.489 

 

A tendência do crescimento da área de
pastagem sobre as outras lavouras substitutivas

foi mantida tanto no país quanto no Paraná (Ver
Tabela 3).

Tabela 3. Paraná: Culturas Substitutivas e área (ha) na Primeira Fase do Programa de Erradicação (1962
a agosto de 1966)

Culturas Área (ha) % 

Pastagens 65.069 40,4 

Milho 17.878 11,1 

Arroz 2.738 1,7 

Algodão 25.770 16,0 

Feijão 7.731 4,8 

Cana-de-açúcar 2.255 1,4 

Mandioca 3.382 2,1 

Amendoim 1.172 1,1 

Mamona 4.671 2,9 

Café 483 0,3 

Reflorestamento 805 0,5 

Outras 28.508 17,7 

Total 161.062 100,0 

Fonte: Relatório GERCA/IBC. 1968. Mimeo.
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Apesar da diminuição do ritmo da
erradicação, os locais onde ela foi maior em 1965,
no Paraná, estavam correlatos às agências do
Banco do Brasil de Paranavaí, Londrina, Nova
Esperança e Rolândia.

Entre junho de 1962 e dezembro de 1966
foram erradicados no país, 723,5 milhões de
cafeeiros, liberando área de 818,5 mil hectares.
Os contratos efetivados pelos Estados até 31/
12/66 nos mostram que São Paulo erradicou
244.420.000 cafeeiros, liberando área de 304.762
ha, Minas Gerais o fez com 230.564.000 pés que
ocupavam 241.538 ha e o Paraná teve o mesmo
procedimento com 125.772.000 cafeeiros
localizados em 161.062 ha (Ver Tabela 4).

A erradicação no Estado paranaense, de
acordo com os dados da primeira fase do
Programa de Racionalização da Cafeicultura
Brasileira, localizou-se principalmente nas regiões
do Norte Novo e Norte Novíssimo,  seguidas à
distância pelas demais. As pastagens lideravam a
ocupação do espaço liberado pelos cafeeiros
erradicados desde junho de 1962 até agosto de
1966 (Ver Tabela 3).

A SEGUNDA FASE DA ERRADICAÇÃO:
1966 A 1968.

A Segunda Fase do Programa de Erradicação
entrou  em execução em agosto de 1966,
sofrendo as seguintes alterações em relação ao
anterior:
– A indenização por cafeeiro eliminado
apresentava valores diferentes para três regiões,
com vistas a aumentar a erradicação nas regiões
de cafeeiros de maior produção. Entretanto,
ocorreu o inverso, segundo análise do próprio
GERCA.
– O valor da indenização era cerca de 4 vezes
maior que a anterior (NCr$0,45 em média).
– Não era permitida a livre escolha das culturas
substitutivas e somente o IBC as autorizava.
– Eram obrigatórias a destoca do terreno, a
aração, a gradeação e cultivo, por dois anos.
Somente no ano posterior à erradicação, o
lavrador recebia financiamento especial  para
formação e custeio da lavoura.
– O controle da execução do programa foi
dividido entre várias entidades. Banco do Brasil,
bancos estaduais e particulares foram os seus

agentes financeiros, sendo criada a figura dos
avaliadores que emitiam laudos para os
financiamentos dos bancos, exceto para o Banco
do Brasil. No Paraná, estes avaliadores e fiscais
pertenciam ao próprio IBC.

As outras modificações foram feitas na
Segunda Fase do Programa, como a dispensa da
aração dos terrenos cuja declividade fosse
superior a 20% e pedregosos ou com cafezal
sombreado, para permitir a formação de
pastagens para a pecuária leiteira (dezembro de
1966), restrita às regiões dos Estados classificadas
na zona “C”, exceto Goiás e Mato Grosso. Em
1967 permitiu-se tanto a formação de pastagens
para pecuária na zona “A” do Paraná Novíssimo,
como a quitação da segunda parcela aos
produtores que não fizessem a aração e a
gradeação em suas terras para o plantio,
aplicando 50% do valor desta parcela em
empreendimentos agro-industriais aprovados
pelo IBC/GERCA. Também permitia-se aos
lavradores que diversificassem suas áreas com
pastagem, bem como a aplicação do valor
correspondente à terceira parcela, em
empreendimentos industriais aprovados pelo IBC.

Os resultados da Segunda Fase do Programa
de Erradicação foram prejudicados pelas fraudes
ocorridas. O preço pago foi considerado alto e
ocorreram pressões para que ele aumentasse
ainda mais. Somadas as duas fases, a erradicação
foi de maior impacto nos Estados de Minas
Gerais, Espírito Santo e São Paulo, apesar da
diminuição do ritmo das erradicações na 2ª etapa.
O Estado de Minas Gerais foi aquele onde mais
cafeeiros foram erradicados (363.703 mil
cafeeiros),  mas São Paulo teve a maior área
liberada –366.897 ha (Ver tabela 4).

No Estado do Paraná,  não foi mantida a
mesma tendência da distribuição geográfica entre
as lavouras substitutivas,  mesmo com a liberação
da área de Paranavaí (Norte Novíssimo) para as
pastagens. Nos dados do GERCA, observamos
a variação de ano a ano, mas o algodão e o milho
foram os que mais cresceram entre 1966 a 1968
nas regiões do Norte Velho e parte do Norte
Novo. Neste mesmo período, nas regiões do
Norte Novíssimo e parte do Norte Novo, o
milho, o algodão e a soja, apresentaram um
comportamento muito variável,  apesar de terem
sido os mais constantes nas áreas liberadas. (Ver
tabela 5)
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Tabela 5: Distribuição das Lavouras Substitutivas nos anos agrícolas de 1966/67 e 1967/68 nas regiões de:
Norte Velho e parte do Norte Novo (Região 1), e, Norte Novíssimo e parte do Norte Novo (Região 2).

Culturas Região 1  Região 2 

 1966/67 (ha) 1967/68 (ha) 1966/67 (ha) 1967/68 (ha) 

Algodão 2257 12952 4720 17039 

Milho 33165 27673 20909 14688 

Arroz 5915 6519 4703 5095 

Amendoim 1910 1167 5781 3572 

Soja 3490 1004 8596 3210 

Mamona 962 1606 909 2915 

Feijão 7259 3959 4000 1810 

Mandioca 117 692 237 1504 

Reflorestamento 174 296 14 39 

Girassol 635 103 416 15 

Outras 564 1314 207 315 

TOTAL 56448 57285 50492 50202 

Fonte: Relatório GERCA/IBC. 1967 e 1968. Mimeo.

Tabela 4. Erradicação de Cafeeiros e Área Liberada nas Fases do Programa.

Cafeeiros erradicados (mil pés) Área Liberada (ha) Estados 

1ª Fase 2ª Fase Soma 1ª Fase 2ª Fase Soma 

SP 244.420 54.944 299.364 304.762 62.135 366.897 

MG 230.564 133.139 363.703 241.538 111.596 353.134 

PR 125.772 124.185 249.957 161.062 146.000 307.062 

ES 67.903 235.272 303.175 60.429 239.000 299.429 

OUTROS 54.887 108.257 163.144 50.726 115.000 165.726 

TOTAL 723.546 655.797 1.379.343 818.517 673.131 1.491.648 

Fonte: Relatório  de 1967. GERCA/IBC.

OBS: A Primeira fase do programa durou de junho de 1962 a agosto de 1966. A Segunda fase durou de agosto
de 1966 a 1968, mas os dados da tabela acima são relativos ao ano de 1967.
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CONCLUSÃO

Em resumo, somados os valores da primeira
e segunda fase do Programa de Racionalização
da Cafeicultura Brasileira aos do Programa de
Diversificação Econômica  das Regiões Cafeeiras,
o número de cafeeiros erradicados e áreas
liberadas, concentraram-se nos Estados de São
Paulo,  Minas Gerais,  Paraná e Espírito Santo.

O Plano de Erradicação de Cafeeiros
Antieconômicos abrangeu diferentemente as
áreas cafeicultoras do Estado e teve uma fase
mais forte no ano de 1963. A área liberada pelos
cafeeiros erradicados foram maiores nas áreas de
atuação das agências do Banco do Brasil de
Londrina, Porecatu, Rolândia (Norte Novo),
Uraí e Cornélio Procópio (Norte Velho), e
principalmente em Paranavaí, seguido à distância
por Maringá (Norte Novíssimo). A geada de
junho de 1967, no Paraná, danificou cerca de 500
milhões de cafeeiros, e superpôs-se aos efeitos
das geadas de 1963 e 1966. Frente a este quadro,
o GERCA considerou que a meta de erradicação
de 1,5 bilhões de cafeeiros já havia sido atingida
e somados aos 500 mil cafeeiros geados,
totalizavam 2 bilhões estabelecidos como meta
em 1962.3

NOTAS

1 Foram analisados todos os relatórios publicados
pelo GERCA desde 1962 a 1969, dos quais
retiramos as tabelas correspondentes.

2 IBC/GERCA. Relatório do GERCA. 1963.
mimeo. p. 6.

3 No início da erradicação financiada, em 1962,
replantaram-se 37.459.700 cafeeiros no Paraná,
sendo 6.697.000 na Zona Velha, 13.884.700 na
Zona Nova e 16.878.000 na Zona Novíssima.
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1. INTRODUÇÃO

O processo que envolve o povoamento de
uma área, obedece a diversos fatores ocasionais
ou provocados. Quando uma população se
desloca para determinada área diferente de sua
terra natal, ocorrem mudanças estruturais no
local escolhido ou oferecido para esta população.

As migrações e/ou imigrações, raramente
ocorrem espontaneamente. Elas costumam ser
ocasionadas em função de vários problemas
como econômicos, religiosos, políticos ou por
guerras. O país ou a região que recebe os
migrantes pode ou não estar preparado para
receber estes novos habitantes. Podemos citar
vários casos de populações que se deslocam para
outras cidades ou Estados, em busca de melhores
condições de vida. A população vinda de várias
localidades do nordeste brasileiro, que há
décadas se desloca para o centro-sul do país,
principalmente para a capital paulista, é um
exemplo deste fenômeno.

 No início, tratava-se de mão-de-obra barata
e facilmente absorvida. Nos últimos anos,
tornou-se um problema social, causando inchaço
populacional, aumentado o índice de
desempregados e formando imensos bolsões de
pobreza em cidades médias e grandes, pelas

Paraná: Geopolítica imigrantista e a formação territorial
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RESUMO

Estuda-se a formação territorial paranaense do século XIX, analisando-se a geopolítica imigrantista vigente no
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dificuldades de absorção desses migrantes, como
também pela incapacidade estrutural e conjutural
do Estado em enfrentar o problema.

Outro exemplo é o que ocorre hoje no leste
europeu. As diversas etnias disputando um
mesmo espaço físico, tem provocado cada vez
mais conflitos, desencadeando guerras e
espalhando ódio entre as etnias, ódio este que
perdura por diversas gerações e reforça-se a cada
novo problema. Esses refugiados emigram aos
milhares para outros países, habitam determinada
área e em algumas gerações podem vir a formar
nações dentro destes territórios desencadeando
novos conflitos étnicos e territoriais.

2. CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA
IMIGRAÇÃO NO BRASIL

Os fatos acima citados, guardadas as
proporções, estão também ligados com a história
da imigração estrangeira no Brasil. Esta
comparação tem respaldo nas idéias difundidas
em fins do século passado, que pregavam o
“branqueamento da raça”,1  comprovando o
quanto a questão étnica preocupava a elite
pensante em fins do século passado.
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A miscigenação esteve presente no Brasil
desde o início de seu povoamento pelos povos
ditos descobridores. As etnias que melhor
representam este quadro são o português, vindo
da Europa, o índio nativo e o negro escravizado
procedente de diversas regiões da África,
principalmente do litoral atlântico.

Com o rápido processo de extermínio dos
indígenas e o constante tráfico de escravos, não
é surpreendente o fato de a população negra
atingir grande porcentagem da população geral.
O censo demográfico de 1872 revela que a
população de brancos no Brasil era de 3.787.289,
enquanto a de negros era de 1.954.452 e a de
pardos  de 4.188.737. Portanto, a população
negra e parda somava 6.143.189 habitantes,
quase o dobro da população branca.

Neste momento, o tráfico de escravos já
estava proibido, as campanhas abolicionistas
ganhavam cada vez mais impulso, e o comércio
de escravos deixava de ser atividade rendosa. Em
torno disto muitos planos foram traçados. Alguns
absurdos, como o de mandá-los de volta para
África, e outros que, apesar de não menos
absurdos ganharam força junto à elite brasileira,
entre as quais o “branqueamento da raça”. 2

Como resultado dos incentivos a favor do
“branqueamento” aumenta o incentivo à
imigração. Contudo, desta vez não foi o
português a receber incentivo para a colonização,
e sim outros povos brancos europeus,
principalmente, italianos e alemães entre outros.

É claro que devemos considerar outros fatores
que contribuíram para a imigração no Brasil,
ligados geralmente à abolição da escravatura,
pois, o fim da escravidão significava problemas
com a mão-de-obra necessária, em abundância
nas grandes lavouras que se erguiam
principalmente no sudeste do país. Outra questão
dizia respeito ao povoamento de grandes faixas
de terras cobertas pela mata, principalmente nas
fronteiras de países com população residente
próxima às terras brasileiras.

Em ambos os casos o imigrante foi colocado
como resposta aos problemas, pois, dependendo
da política adotada e da sorte de cada grupo
emigrado, resolveriam não só a questão de mão-
de-obra, como também de escassez populacional.

O que não foi traçado no minucioso plano
das elites brasileiras, dizia respeito ao seu
principal “problema”, o negro. Tratava-se afinal
de mais de 3 milhões de pessoas3 .

O lógico contudo, parecia ser muito simples.
Em vez de despender esforços para o incentivo
à imigração européia, poderia ter havido um
direcionamento desta população negra, não mais
escrava, que deixava de ter seu papel junto à
sociedade que se compunha na época, não só
absorvendo-a como mão-de-obra remunerada,
mas também incentivando seu deslocamento
para terras devolutas da nação, para que lá
pudessem trabalhar na terra com a qual já tinham
intimidade e pudessem também estruturar essas
regiões.

Apresentamos estas questões que parecem
óbvias, apenas para ilustrar a gravidade dos
acontecimentos no Brasil nos fins do século
passado. A questão étnica mostra sua importância
perante os povos. No caso da substituição do negro
pelo branco, de forma implícita ou explícita, esteve
sempre ligada a questão econômica.

Vindo de uma história recente de escravidão
e espoliação de direitos, o negro representava
perante os olhos do mundo ocidental, tudo o que
se referia a subdesenvolvimento e atraso
econômico. Do outro lado, estava a figura do
branco europeu, com sua indústria emergente e
a sonhada mecanização do campo, sem falar de
sua cultura católica, considerada a única
moralmente aceita.

Portanto, o negro era o problema e o branco,
a solução. Mas, a questão do preconceito étnico
não se baseava apenas no dualismo branco e
negro, outros povos também constituíam
presença indesejável em solo nacional, como nos
lembra MARTINS:4

Entre os defensores da ocupação havia grande
preconceito contra caboclos, chineses, turcos e
outros com os quais, entendiam, não seria possível
instituir no País uma agricultura moderna.

Apesar do preconceito étnico atingir outras
etnias, o negro tinha contra si, uma importante
inimiga, a ciência, pois, no século XIX se difundiu
intensamente o pensamento Darwinista das
idéias evolucionistas. Idéias estas que, como
sempre, continham o seu lado econômico, como
se constata na observação de IGLÉSIAS.

O evolucionismo concretiza mais ainda o lado
brutal do liberalismo, de seu desinterêsse pelo
proletariado ou pelos povos que vivem em
condições de dominados. O uso dos conceitos



Geografia, Londrina, v. 8, n. 2, p. 143-148, jul./dez. 1999                              145

de luta, seleção natural, sobrevivência dos
mais aptos – aplicação de princípios da
Biologia à ciência social – vai criar uma
ideologia de dominação, de imperialismo. 5

Mais que um pensamento de época, esta era
uma forma  de justificar a dominação brutal que
os europeus impunham sobre certos povos.
Pautados não apenas em especulações, mas
também na ciência que pregava a existência de
um povo superior a todos os outros, moldada na
seleção natural, onde só os mais aptos
sobreviviam, e, neste caso, consideravam-se mais,
aptos os europeus, mais precisamente o homem
branco europeu. Do lado oposto, desprovido,
segundo todos os pensamentos da época, das
qualidades do homem branco europeu, estava o
negro escravizado, como se observa na expressão
de AZEVEDO.

A implicação disto é que a idéia de
inferioridade dos africanos, vista até então em
termos do seu paganismo e “barbarismo”
cultural, começou a ser revista por sofisticadas
teorias raciais, impressas com o selo
prestigioso das ciências.6

Era uma época de mudanças; a abolição da
escravatura se aproximava, juntamente com a
mudança do regime político. Era necessário
garantir a mão-de-obra e povoar o país. Mas
como trabalhar esta questão? Qual o imigrante
que viria para ser dono de um pedaço de terra e
substituir o escravo nas grandes plantações?

Apesar de muitos políticos despenderem
esforços em favor dos futuros colonos, para que
eles não viessem apenas para substituir o escravo,
o interesse no braço do imigrante para trabalhar
na lavoura, por parte do fazendeiro de café, era
forte o suficiente para influenciar nas diretrizes
políticas que o governo Imperial seguia.

Estudando a política de imigração no Paraná,
PRESA observa que correm assim,
paralelamente, duas orientações e duas práticas
imigratórias, no Império brasileiro. Uma, oficial,
quando o governo cria, ainda, núcleos coloniais
de estrangeiros, e, outra, particular ou estimulada
pelo próprio governo, que visa à obtenção de
braços assalariados para o trabalho agrícola nas
grandes fazendas de café.7

Toda esta movimentação em torno da
imigração insere-se em um audacioso plano de

povoamento do governo juntamente com as elites
brasileiras. Não se tratava apenas de povoar
terras, mas de povoá-las com o tipo humano ideal
aos olhos luso-brasileiros, que haveria de trazer
progresso e uma tez mais alva ao povo mestiço e
negro. Apesar de parecer ridículo, e até um pouco
ingênuo, não o é, pois, tratou-se de uma
estratégica geopolítica de povoamento. Este é o
termo norteador deste estudo, a geopolítica.

3. IMIGRAÇÃO NO PARANÁ E
GEOPOLÍTICA DE POVOAMENTO

Conforme o contexto da época, analisado no
texto anterior,  o governo passava a olhar uma
província recém emancipada, vizinha da
Argentina, e do recém combatente inimigo,
Paraguai. Tratava-se do Paraná. Local de clima
ameno e povoamento insignificante, com
fazendas de gado e sociedade nada influente
junto à corte; parecia ser o local ideal para a
realização dos planos “branqueadores” da
burguesia.

A província do Paraná, passa a chamar para
si, a atenção dos imigrantistas. As terras férteis e
ainda pouco povoadas, cobertas pela mata virgem
e contempladas pelo clima ameno do sul, parecia
o cenário perfeito para a instalação do europeu.
SAINT’HILAIRE, também enxergava a região
como ideal para a instalação de imigrantes,
publicando em 1820 que:

Dentre as regiões do Império até então por
mim percorridas, não existe outra em que
poderia se estabelecer com melhor resultado
uma colônia de agricultores europeus; ali eles
encontrariam clima temperado, ar puro, frutas
de seu país e terras em que poderiam entregar-
se, sem grandes esforços, a todos os gêneros
de cultura a que estão acostumados.8

Não havia no Paraná as grandes plantações
necessitando de mão-de-obra abundante. A Lei
de Terras de 1850, tornava o acesso à terra penoso
para imigrante. A questão geopolítica em relação
ao povoamento do Paraná tornou-se explícita a
partir do momento em que o governo foi
obrigado a tratar de forma especial o imigrante
que vinha para a então província, tornando
flexível a lei de 1850 e deixando claro o papel do
imigrante no Paraná:
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 a necessidade de pequenos proprietários
produtores da lavoura de subsistência... orientou
a política imigratória paranaense.9

Outra questão considerada, além da origem
étnica do imigrante, dizia respeito à instalação da
colônia. Em primeiro lugar, estes imigrados não
foram deslocados para várias regiões da província.
Sua localização limitou-se aos arredores de Curitiba
e campos de Guarapuava, as regiões central e
sudeste do Paraná, denominadas neste trabalho de
região centro-sudeste.

Os motivos eram claros. Apesar de seu
povoamento insignificante, Curitiba e Paranaguá
eram as Vilas com maior concentração
populacional e com pouca influência política da
província. Os campos de Guarapuava
aproximavam-se dos países vizinhos ao Brasil,
portanto, foram estes os locais a receber as
primeiras colônias de imigrantes.

As colônias de imigrantes instaladas até 1853,
Thereza em Ivaí, Rio Negro, na atual cidade de
Rio Negro e Superagui em Guaraqueçaba,
parecem formar um triângulo distribuído
espacialmente de forma estratégica, tendo como
centro Curitiba.

Com o passar dos anos, multiplicaram-se as
colônias, o que consequentemente tornou a
região dinâmica economicamente, com
construção de estradas de rodagem e de ferro
para transporte de mercadorias, além do
surgimento de um comércio emergente, e da
pequena indústria de subsistência, trazida  pelos
imigrantes.

O resultado destes acontecimentos foi uma
configuração que pode ser considerada no
mínimo diferente, em relação ao restante do país.
Os imigrantes diferiam muito dos caboclos e luso-
brasileiros que se encontravam na província do
Paraná. Eram povos com língua, costumes e
tradições diferentes da população até então
residente. Este contraste, que o passar dos anos
provou ser menos “perigoso”, do que se imaginava,
agradou a alguns e desagradou a outros.

Os que se agradavam desta “revolução étnica”
em solo nacional, exageravam em suas colocações,
atribuindo ao Paraná a idéia de “modelo étnico”
para o Brasil, como expressa MARTINS:

Assim é o Paraná. Território que, do ponto
de vista sociológico, acrescentou ao Brasil
uma nova civilização original, construída com

pedaços de todas as outras. Sem escravidão,
sem negro, sem portugueses, sem índio, dir-
se-ia que a sua definição humana não é
brasileira.10

A resposta a estes devaneios vinha de uma
parte da sociedade que também tinha sua
influência na configuração política do país.

A presença de milhares de estrangeiros em
solo nacional, muitas vezes agrupados
compactamente nas colônias agrícolas a eles
destinadas, provocou entre a “intellegéntia”
da assim chamada elite luso-brasileira, o
surgimento de uma corrente negativista, se
não hostil, face ao movimento imigratório.11

Foi neste contexto que se criou o movimento
chamado  paranismo. Tratava-se de uma corrente
de pensamento onde luso-brasileiros cultuavam
as tradições paranaenses. Para estes homens, os
estrangeiros aos quais chamavam de “ádvenas”,
significavam uma ameaça ao poder político e a
unidade nacional do Brasil. Criticavam eles, o
abandono do caboclo paranaense em detrimento
dos “privilégios”, concedidos aos colonos
europeus, criticando a imigração, ao dizerem
que:

(...) o problema de nossa subsistência
nacional...substituímos pelo da imigração
subvencionada de campônios europeus mais
ou menos bizonhos, em troca (....) “de núcleos
impermistos que nos trouxeram alguma
agricultura e manufatura.12

Na verdade, nenhuma das correntes alcançou
o objetivo desejado. Nem se “branqueou” o
Brasil, nem se impediu a imigração em massa,
exceto em alguns períodos já do nosso século que
não são objeto de nossa pesquisa. Obviamente,
houve mudanças na configuração étnica do
centro-sudeste paranaense.

Esta característica peculiar nos traços dos
habitantes que ocupam grandes áreas do Paraná,
em especial a região em estudo, pode ser visto
claramente por qualquer pessoa que se desloque
para a região, mas a comprovação mais eminente
deste fato, vem com os números.

Infelizmente, há  falta de maiores informações
sobre o crescimento demográfico do Paraná nas
primeiras décadas de sua emancipação, existindo
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apenas dados que informam a população de
distritos e comarcas, o que não nos permite obter
uma visão de conjunto.

Entre os anos de 1853, data em que o Paraná
se tornou Província, a 1889, quando o Brasil se
torna república, o Paraná aumenta sua população
de 62.000 habitantes para 120.000.13  No período
de 36 anos, entraram no Paraná 13. 25214 ,
imigrantes.

Apesar deste estudo ter eleito como recorte
temporal o século XIX, utilizamos alguns dados
deste século para ilustrar a influência do
imigrante na população paranaense. Em 1943, o
RAMALHO escreve que 35,9% da população
paranaense, constituía-se de (...) grupos étnicos
europeus imigrados15  . Devido a formação do
Estado do Paraná, podemos afirmar que a grande
maioria desta população concentrava-se na região
centro-sudeste do Estado.

Outro importante dado de influência do
imigrante foi detectado por IANNI referindo-se
ao decréscimo da população negra em
comparação com a população branca. O autor
escreve que em 1872, data em que a província
começa a receber maior quantidade de
imigrantes, os negros e mulatos significavam 45%
da população. Em 1890, a população negra e
mulata, representava 36, 2% da população. 16

Em  meados deste século, esta situação se
acentua, pois, em 1940 o Paraná conta com uma
população de 12,28% de não brancos e amarelos,
decaindo este número para 11,63% em 1950,
sendo que, em Curitiba, esta situação se torna
mais acentuada, contando a cidade em 1950 com
1,85% de negros e 3,88% de mulatos. Esta queda
da população negra e mulata segundo o autor,
vai se acentuando, conforme aumenta o índice
de imigrantes no Estado.17

Estes dados expostos por IANNI, nos faz
concluir, que, desde o início da política de
imigração no Paraná, até meados do nosso século,
o Estado recebeu na sua grande maioria, grupos
europeus brancos. O decréscimo da taxa da
população negra e mulata em relação à branca,
poderia não existir, ou ser mais ameno, caso a
região centro-sudeste, tivesse recebido
quantidade de migrantes de outras localidades
do Brasil, onde a escravidão foi maior e mais
duradoura que no Paraná.

A região centro-sudeste do Paraná poderia ter
recebido maiores grupos de asiáticos, o que
consequentemente mudaria a realidade

demográfica do local. Estes dados  mostram o
interesse no europeu entre os imigrantistas, e,
também um aumento populacional, causado pela
imigração, o que fazia parte dos planos de política
imigratória do império e da província.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O povoamento do Paraná ocorreu
recentemente, se comparado a outras regiões do
Brasil, não só pelos vários empreendimentos que
incentivaram a sua ocupação através de projetos
de colonização, como também pelos diferentes
vetores do povoamento. O país, nessa época, já
contava com uma sociedade formada nas bases
européias. Os representantes do império, os
políticos e os grandes fazendeiros, estavam
carregados das ideologias dominantes nas últimas
décadas do século XIX, que, movidos tanto pela
ciência, quanto por sua própria formação sócio-
econômica, utilizavam de sua influência para o
incentivo à imigração no país.

O povoamento da região centro-sudeste do
Paraná, obedeceu ao direcionamento político das
elites dominantes, criando-se dentro do plano de
incentivo à imigração, uma estratégia geopolítica
de ocupação das áreas despovoadas que
preocupavam o Império.

Foi através deste direcionamento geopolítico
que o Paraná e principalmente as áreas estudadas
possui hoje uma formação peculiar em relação a
outras localidades do Brasil.

NOTAS:

1 Muitos foram os autores que usaram a
expressão “branqueamento”  ao se referir a
imigração no Brasil, durante este período, entre
os quais podemos citar, WACHOVICZ,
PILATTI, WESTPHALEN, C. M.
AZEVEDO, entre outros.

2 As informações obtidas neste parágrafo,
também podem ser vistas nas obras dos autores
citados na nota 1.

3 WACHOVICZ R. C. História do Paraná. 6ª
ed. Curitiba: Gráfica Vicentina.,1988,  p. 142.

4 Michael M. Hall. Apud. MARTINS, José de
Souza. A imigração e a crise do Brasil agrário.
São Paulo. Pioneira, p. 175.
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5 IGLÉSIAS, Francisco. Natureza e ideologia do
colonialismo no século XIX. 4º Simpósio
Nacional de Professores Universitários de
História.  1967, p.293

6 AZEVEDO, Celia Maria Marinho. Onda Negra
– Medo Branco. O Negro no Imaginário das
elites – Século XIX. Rio de Janeiro. Ed. Paz e
Terra. 1987, p.61-62.

7 PRESA, Iraci Girardi. Política de imigração e
colonização no Brasil durante o II reinado e
sua aplicação no Paraná. São Paulo: USP. 1975,
p.357)

8 SAINT´HILAIRE, Auguste de. Viagem a
Comarca de Curitiba. São Paulo: Companhia
Editora Nacional. 1964, p. 31-32.

9 PILATTI, Altiva B; MACHADO, Brasil
Pinheiro, WESTPHALEN, Cecília  Maria.
História do Paraná. 1 vol. 2ª edição. Grafipar.
Curitiba. 1969. p. 160.

10MARTINS, Wilson. Brasil Diferente, p. 46.
Apud.  SILVA, Marcos A. da. República em
Migalhas. História Regional e local. Ed. Marco
Zero. 1990, p. 153.

11 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ.
Anais do colóquio de Estudos Regionais,
comemorativo do I Centenário da obra de
Romário Martins. Boletim do Departamento
De História. Nº 21. Curitiba. 1974, p. 119.

12 Idem, ref. 11 , p. 121
13 WACHOVICZ R. C. História do Paraná. 6ª

ed .Curitiba: Gráfica Vicentina.,1988,  p122.
14 COSTA, Daniele R. F. da. Ocupação do Paraná

através das políticas imigrantistas – Região
Centro-Sudeste. Monografia apresentada ao
Departamento de Geociências da
Universidade Estadual de Londrina, para
obtenção do título de Bacharel em Geografia.
1998, p. 72-76.

15 DIEGUES JÚNIOR, Manuel – Imigração,
urbanização e  industrialização. Centro
Brasiliense de   Pesquisas. Série VI. Vol. 5. 1964,
385 p.

16 IANNI, O. Raças e classes sociais no Brasil. 2ª
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1972,
p. 91.

17 Idem, ref. 15 p.91.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo
principal, analisar o processo de industrialização
do Paraná até o final da década de 1970,
procurando enfocar as transformações ocorridas
na estrutura industrial do Estado, assim como as
alterações na localização espacial da indústria.

2. A INDUSTRIALIZAÇÃO DO PARANÁ ATÉ
A DÉCADA DE 30

Neste período a indústria do Estado
mantinha-se ligada aos recursos naturais como o
mate e a madeira, estando voltada para mercados
externos, do exterior ou do resto do país, pouco
tendo a ver com a base e a dimensão de um
mercado local. Em 1907, a indústria paranaense
representava 4,5% do valor da produção da
indústria nacional, o que segundo Wilson Cano,
citado por LEÃO (1989, p. 31) revela,

uma ‘concentração por especialização natural’
antes que uma   indústria cedo implantada e
à semelhança de São Paulo. Neste   ano, o
preparo de erva-mate representava 48,9% da
produção industrial do Estado.

O processo de industrialização do Paraná até a
década de 1970

Claudio Roberto Bragueto*

RESUMO

O artigo procura analisar o processo de industrialização do Paraná até o final da década de 1970. A periodização
deste processo consistiu de um item sobre a industrialização do Paraná até a década de 1930, em seguida a
industrialização da década e 40 à década de 60 e finalizando, a industrialização do Paraná na década de 70.
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territorial do trabalho

No que se refere ao mate, PADIS (1981, p.42)
diz que a partir de 1804 já se encontram referências
à exportação brasileira, fundamentalmente para o
Uruguai e Argentina. Porém, o mate exportado era
apenas cancheado, já que somente em 1815 instala-
se o primeiro engenho de mate em Paranaguá e em
1821 surge o segundo.

Segundo o relatório do Presidente da Província,
em 1854 já existiam 90 engenhos de socar mate,
portanto, nos 40 anos que se passaram desde a
instalação do primeiro engenho de mate, o
crescimento econômico da agora Província do
Paraná, havia sofrido uma alteração significativa.

Nestas circunstâncias, fica evidente que a
receita pública era diretamente determinada
pelos impostos advindos da atividade ervateira,
pois, de 1892 a 1915 o comportamento do
imposto sobre exportação na receita estadual
total e da participação da erva-mate são
exatamente iguais, ou seja, as crises de
exportação do mate ou períodos de expansão,
se refletem na mesma proporção no total dos
impostos sobre exportação.

Esta dependência bastante acentuada da
indústria do Estado à erva-mate, fez com que o
declínio na produção da mesma, refletisse na
queda da participação da indústria paranaense
na indústria nacional para 3,4% em 1919, e 2,2%,
em 1939. (Figura 1)

* Docente do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Londrina – Caixa Postal 6001 – CEP 86051-990 –
Londrina Pr. e-mail: bragueto@geo.uel.br
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Conforme dados apresentados por PADIS
(1981, p.58), a participação do mate no valor das
exportações do Estado, passa de um máximo de
98% em 1901/2 para 48% em 1925/6 . As causas
desta queda acentuada a partir da segunda
metade da década de 1910, podem ser resumidas
da seguinte forma:
– início do cultivo do mate na Argentina em 1913;
– queda geral das exportações causadas pela

Primeira Grande Guerra;
– campanha contra o produto paranaense em

função do constante problema de impurezas;
– novas barreiras impostas pela Argentina e

Uruguai para a entrada da erva beneficiada em
seus mercados.

Após uma recuperação ocorrida em função do
término da primeira guerra, em 193l a Argentina
proíbe a importação da erva-mate, fazendo as
exportações despencarem, começando a liquidação
da economia ervateira no Estado.

Quanto à madeira, a mesma passou por
períodos de oscilações acentuadas, causadas por:
– dificuldades no transporte, em função da má

qualidade das estradas e do elevado custo dos
fretes;

– nestas circunstâncias o pinho do Paraná chegava
no porto do Rio de Janeiro com preços mais
elevados que a maioria das madeiras importadas;

– descrédito do pinho paranaense em função da
má qualidade ocasionada pela falta de
cuidados técnicos.
Conforme dados apresentados por PADIS

(1981, p.56), no período que vai de 1916 a 1925,

a exportação da madeira vai assumir maior
importância, chegando neste último ano a
representar quase 11% dos impostos sobre
exportação do Estado. No entanto,  a observação
mais cuidadosa dos dados possibilita pensarmos
que esse crescimento ocorreu muito mais pela
queda da participação do mate, do que por um
aumento substancial nas quantidades exportadas.

Somente mais tarde, quando se intensifica a
ocupação do Norte e Sudoeste do Estado, a
madeira readquirirá maior importância.

Sintetizando a situação econômica do Estado
neste período, LEÃO (1989, p.32), se referindo
ao mate e ao pinho, diz que:

... A forma de fabrico desses produtos indica
que se trata de uma economia débil, com
pequeno desenvolvimento capitalista. As
instalações industriais são rudimentares, com
nível tecnológico reduzido, incapazes de
enfrentar condições de concorrência pouco
mais difíceis. Ao mesmo tempo, a infra-
estrutura econômica do Estado era
extremamente deficiente, deixando de
garantir condições mínimas para que os
produtos de exportação concorressem no
mercado. O Norte do Paraná apenas iniciava
sua ocupação, e o restante do Estado
apresentava uma agricultura pouco dinâmica
e com baixo grau de mercantilização, incapaz
de gerar mercados com uma dimensão
indutora do investimento industrial.
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FIGURA 01 - PARTICIPAÇÃO RELATIVA DA 
INDÚSTRIA DO PARAN Á EM RELAÇÃO AO 

TOTAL DA IND ÚSTRIA NACIONAL - 1907/1980

participação % 4,5 3,4 2,2 2,9 3,2 3,6 6,8
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     Fonte dos dados: Publicações do IPARDES.              Org.: Claudio R. Bragueto
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2.1. A localização espacial da indústria

Neste período, naturalmente que, pela
própria estrutura da indústria e pelo movimento
de ocupação ocorrido até então, a indústria estava
localizada espacialmente na porção do Estado
conhecida como Paraná Velho, especialmente nos
arredores de Curitiba e em Paranaguá.

Um fato importante que irá refletir
diretamente na localização da indústria ervateira
vai ocorrer na segunda metade da década de 50
do século passado, quando é concluída a
reconstrução da estrada da Graciosa, que ligaria
mais facilmente Curitiba ao Litoral.

Concluída a estrada alguns anos depois, um
interessante fenômeno irá ocorrer, o da
transferência, para o planalto, da quase totalidade
dos engenhos beneficiadores de mate que se
encontravam no litoral. (PADIS, 1981, p.50)

3. A INDUSTRIALIZAÇÃO DO PARANÁ DA
DÉCADA DE 40 À DÉCADA DE 60

Segundo GOLDENSTEIN & SEABRA
(1982, p.30), inicia-se na década de 30 uma
segunda fase de desenvolvimento da realidade
econômica brasileira correspondente à formação
do mercado nacional e, portanto, ao processo de
unificação do espaço brasileiro e de sua efetiva
regionalização interna.

Neste período, chamado por CARDOSO DE
MELLO (1982) de “industrialização restringida”,
o desenvolvimento industrial apresenta  a
tendência de concentrar-se principalmente na
região Sudeste, pois, ao iniciar-se a década de
30, São Paulo e Rio de Janeiro concentravam
quase 60% da produção industrial brasileira,
enquanto em 1939 os dois estados já produziam
67,4% (dos quais 45,4% já se concentrava em
São Paulo). (Figura 02)

As razões dessa concentração se prendem
quer à determinação de natureza estritamente
econômica, quer à atuação política da burguesia
industrial dentro do aparelho do Estado e ainda
da competição que se desencadeia entre os ramos
têxtil e alimentício (agroindústria açucareira, por
exemplo) que se encontravam razoavelmente
dispersas pelo país.

Na medida em que, através da política do
governo federal, desapareciam as restrições
impostas pelos Estados e até municípios à
circulação das mercadorias; na medida em que

a abertura de estradas de rodagem e a ligação
ferroviária com o Sul do país rompiam as
barreiras físicas que, pelos custos de
transportes protegiam os mercados regionais,
as mercadorias, da indústria e da agricultura
do Sudeste começam a competir
decisivamente com as produzidas pelas
demais regiões e, em razão de suas vantagens
comparativas (escala e tecnologia de produção),
provocam uma crise mais ou menos geral nessas
indústrias regionais, debilitando e mesmo
encerrando a atividade de muitas.
(GOLDENSTEIN & SEABRA, 1982, p.31).

Fonte dos dados: Goldenstein e Seabra (1982) Org.: Claudio R. Bragueto
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Naturalmente que não houve um efeito
imediato sobre a economia paranaense, no sentido
de desarticulação da indústria, mesmo porque esta
era muito inexpressiva, além de ser, quase que
exclusivamente, vinculada ao extrativismo de
produtos nativos. No entanto, garantiram um
“mercado cativo” aos produtos industriais do
Sudeste, fundamentalmente São Paulo, e o
deslocamento de capitais excedentes (sem condição
favorável de valorização na região) para o Sudeste,
principalmente do Norte do Estado.

Por outro lado, o crescimento industrial
paranaense entre 1939 e 1949, é explicado pela
ocupação do Norte do Estado e o estímulo
consequente às atividades de beneficiamento de
café (CARNEIRO (1954, p.18) , LEÃO (1989,
p.32). Os dados da Figura 3 reforçam a afirmação
dos autores, já que percebemos claramente que
os gêneros industriais mais importantes estão,
direta ou indiretamente, vinculados à atividade
cafeeira.
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FIGURA 03 - VALOR DA PRODU ÇÃO SEGUNDO OS 
PRINCIPAIS GÊNEROS INDUSTRIAIS DO PARANÁ - 

1939/1979

prod. alim. 40,9 48,7 56,3 23,7 17

madeira 28,8 19,2 17,1 22,5 14,6

têxtil 4 3 4,2 8,5 2,2

prod. min. 3,9 5 4,1 8,5 7,3

papel/papelão 0,7 5,6 3,7 5,2 6,2

química 6,6 4 2,9 7,7 30,2

1939 1949 1959 1970 1979

Neste período a taxa de crescimento industrial
do Paraná (10%) é superior à de São Paulo (9,8%).
O Brasil cresce 7,8% e o Brasil exceto São Paulo,
6,2%. Lembremos todavia que quando nos
referimos ao crescimento da indústria paranaense
estamos falando em agroindústria com baixo grau
de elaboração de matéria-prima.

Neste sentido, como afirma LOURENÇO
(1988, p.5),

...quando ocorre sua expansão, o norte cafeeiro,
ligado à economia paulista, não dispunha de
condições para sustentar um forte crescimento
industrial. A economia regional caracterizava-

se pela transferência de sua produção agrícola
para São Paulo e pela aquisição de produtos
manufaturados desse Estado.

Quanto às regiões paranaenses de
povoamento mais antigo, o mesmo autor diz que:

... a ausência de indústrias dinâmicas na região
pode ser atribuída à inexistência de mercados,
à escassez de excedentes financeiros que
pudessem ser investidos na indústria e às
precárias condições de infra-estrutura de
transporte e geração de energia elétrica.
Destaca-se ainda a presença da região

        Fonte: dados de 1939 a 1959 – AUGUSTO (1978)
       dados de 1970 a 1979 – IPARDES (1982)

         Org.: Claudio R. Bragueto
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Sudoeste, onde pequenos e médios
proprietários gaúchos e catarinenses- pouco
vinculados ao mercado devido às restrições
de infra-estrutura viária  iniciavam seu
processo de ocupação.

Assim, no início dos anos 60, o Paraná
apresentava uma indústria rudimentar, com
predomínio dos produtos alimentares, que em
1959 representava 56,35% do valor da produção,
e indústria da madeira com 17,15%. Estas
indústrias se dedicavam ao primeiro
processamento, principalmente beneficiamento
de café e madeira, utilizando-se de tecnologia
pouco elaborada, apresentando reduzida escala
de produção e destinando a produção
fundamentalmente aos mercados locais.

Politicamente, o Paraná tenta superar essa
situação frágil dos anos 60, montando um modelo
de desenvolvimento próprio, que se materializa na
criação da Companhia de Desenvolvimento do
Paraná – CODEPAR, em 1962, transformada em
1968 em banco de desenvolvimento (BADEP).

A CODEPAR surge num contexto onde é
reconhecida uma função econômica a ser
exercida pelo aparelho estatal, a qual assume duas
direções: a primeira no sentido de tornar possível
e mais rentável a atividade industrial, através da
instalação da infra-estrutura necessária e a
segunda, funcionar como empresa financiadora
das atividades industriais.

Com a transformação da companhia no BADEP,
segundo AUGUSTO (1978: introdução), o projeto
inicial, com ênfase na substituição de importações,
no privilegiamento do capital “estadual” e dos
pequenos e médios empreendimentos foi deslocado

pela ênfase à complementariedade ao “pólo”
nacional, ao privilegiamento do grande capital, de
qualquer origem.

No entanto, como a própria autora coloca,
antes mesmo dessa mudança, a direção em que
se encaminhou a concessão de financiamentos
industriais já se manifestava inversa às diretrizes
iniciais. Fato que sem dúvida contribuiu para esta
mudança de rumo foi o golpe de 1964, que cassou
os mandatos de todos os parlamentares
opositores do governo Ney Braga.

Conforme aponta AUGUSTO (1978, p.164),
utilizando-se dos critérios definidos pela
CODEPAR em 1962, que considerava empresa
grande aquela em que o investimento novo
ultrapassava NCR$ 500 mil; média aquela em
que o investimento novo se situa entre NCR$
100 e 500 mil e pequena aquela que atinge até
NCR$ 100 mil, verifica-se que o privilegiamento
à pequena empresa mantêm-se apenas no
primeiro ano de atividade da companhia, subindo
progressivamente o volume de investimentos
destinados à média empresa, para, já a partir de
1964, mas com preponderância crescente depois
de 1967, localizar-se no empreendimento de
grande porte. Ou seja, conforme o critério
apontado acima, as grandes empresas que em
1966 concentraram apenas 15,5% dos recursos
financeiros, em 1967 já absorveram 32,7% do
mesmo. Com a criação do BADEP, esta
tendência fica nítida, pois, já em 1969, as grandes
empresas concentram 87,1% dos recursos
concedidos, e destas, as com investimentos
superiores a NCR$ 1.000 mil, concentraram
71,2% dos recursos. (Tabela 1 e Figura 4)

INVESTIMENTOS EM NCR$

anos até 100 100-500 500-1000 mais de 1000
1962 100 0 0 0
1963 44,3 55,7 0 0
1964 30 37 33 0
1965 13,3 57,7 29 0
1966 27,9 56,6 15,5 0
1967 15,7 51,6 19,1 13,6
1968 12,3 56,2 8,6 22,9
1969 0,6 12,3 15,9 71,2
1970 1,9 14 10,8 73,3
1971 3,7 18,2 12,2 65,9
1972 3 15 10,3 71,7

Tabela 1 – Concentração (%) dos financiamentos da CODEPAR/BADEP – 1962/1972.

    Fonte: AUGUSTO (1982)
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Quanto ao gênero de indústria beneficiado
pelos financiamentos da CODEPAR/BADEP,
considerando que a produção de óleos vegetais
consta do gênero “indústrias químicas”, verifica-
se que a política de industrialização daqueles
órgãos se direcionou para a transformação da

produção agropecuária do Estado. Pois, o gênero
de indústria química, juntamente com a indústria
de produtos alimentares, concentraram no
período de 1962 a 1972, 44,7% do valor dos
financiamentos. (Figura 5)
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Segundo AUGUSTO (1978, p.194) este
privilegiamento das indústrias baseadas nos
produtos agrícolas, representa

... uma redefinição da ‘vocação agrícola’ do
estado; procurar-se-á o incentivo a grandes
empresas, independentemente de sua origem,
não mais buscando a substituição de
importações mas (...) fortalecendo a agro-
indústria. A industrialização do Paraná
acompanhará então, no quadro de uma
alteração na divisão nacional do trabalho, a
forma como se dá a industrialização no Brasil,
através do aproveitamento da matéria-prima
agrícola do Estado.

Apesar da atuação da CODEPAR, nos anos
sessenta, o ritmo de crescimento da indústria
paranaense se reduz, como o da brasileira e
paulista, com a crise de 1962-67.

No entanto, no final dessa década, estava
constituído um quadro favorável para um surto
industrial, ocasionado entre outros motivos por:

– existência de uma infra-estrutura econômica;
– mecanismos institucionais de apoio à

industrialização através do  BADEP;
– uma agricultura dinâmica e moderna;
– situação favorável da indústria nacional,

especialmente entre   1968 e 1974.

3.1. Localização espacial da indústria

Em 1950  (considerando os 15 municípios de
maior valor da produção), o Paraná Velho gerava
59% da produção industrial do Estado, sendo
que somente Curitiba representava 37,8% desta
produção. Por outro lado, os municípios do
Norte do Estado, embora em maior número,
geravam 36,4% do valor da produção industrial,
destacando-se Londrina (8,4%) e Cambé (7,8%).
Esta participação, embora inferior a do Paraná
Velho, é bastante significativa, quando
consideramos que praticamente a ocupação  mais
intensa  do  norte  do Estado havia se iniciado a
cerca de duas décadas. (Figura 6)

FIGURA 06 - VALOR DA PRODU ÇÃO INDUSTRIAL DO 
PARAN Á SEGUNDO OS PRINCIPAIS MUNICÍPIOS  - 1950
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Fonte dos dados: Prod. Ind. do Estado do Paraná – 1950
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No final da década de 1960, o quadro se
apresenta razoalvelmente modificado, já que as
microrregiões constantes do “Paraná Velho”,
representavam em torno de 41% do valor da
produção industrial do Estado, havendo uma
concentração quase que absoluta nas
microrregiões de Curitiba, com 28,3% e Campos
de Ponta Grossa com 8,6%.

No norte do Estado, verificamos que a
industrialização apresenta um crescimento
relativo, representando aproximadamente 46%
do valor da produção. Outro fato importante que
os dados indicam, é que no Norte do Paraná, a

indústria não se acha tão concentrada como nas
outras regiões do Estado. Isto fica evidente,
quando verificamos que a microrregião de maior
importância, Norte Novo de Londrina,
representava 15% do valor da produção e o Norte
Novo de Maringá, 9%.

No que se refere ao Sudoeste/Oeste do
Estado, notamos que sua participação vem
aumentando, representando em torno de 13%
da produção industrial, destacando-se as
microrregiões do Extremo Oeste Paranaense, com
4% e do Médio Iguaçú com 4%. (Figura 7)

FIGURA 07 - VALOR DA PRODU ÇÃO INDUSTRIAL DO 
PARAN Á SEGUNDO AS PRINCIPAIS MICRORREGIÕES - 
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         Fonte dos dados: IBGE – Censo Industrial de 1970         Org.: Claudio R. Bragueto

4.  A INDUSTRIALIZAÇÃO DO PARANÁ NA
DÉCADA DE 70

Nos anos 70 a indústria paranaense vai passar
por transformações marcantes:
a) estruturalmente há uma diversificação dos

gêneros industriais, com uma  queda relativa
daqueles mais tradicionais;

b) acontece uma elevação da participação de
novos gêneros, como a metalurgia, a
mecânica, material elétrico e de comunicações
e material de transporte;

c) em boa parte dos gêneros há uma ampliação
na escala de produção, utilizando tecnologias
mais avançadas, resultando num aumento da
produtividade;

d) surgem, ainda que timidamente, relações de
compra e venda no próprio Estado,
aumentando os fluxos interindustriais;

e) ocorre a conformação de oligopólios, como
resultado da penetração de capital estrangeiro
e da extensão de outras indústrias já radicadas
no Brasil.
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É neste contexto que o crescimento industrial
torna-se líder do crescimento econômico do
Estado, passando de 22,72% (incluindo a
construção civil) da renda interna em 1970 para
33,94% em 1980. Enquanto isso, a agricultura,
que em 1970 teve uma participação na renda
interna de 23,32% e se manteve com maior

importância que a indústria até 1975, chega em
1980 gerando apenas 16,41% desta renda (Figura
8). Como conseqüência, a indústria paranaense,
que em 1970 tinha uma participação de 3,56%
no total da indústria nacional, em 1980 chega a
6,77%. (vide Figura 1)

Fonte: IPARDES

Figura 8 - Participação das classes de atividade na renda
interna bruta do Paraná - 1970/1983

Neste contexto, os gêneros tradicionais, sem
deixar de crescer, vão perdendo importância
relativa, principalmente a madeira, que, de uma
participação no valor adicionado de 22,5% em 1970,
cai para 14,56% em 1979; e produtos alimentares
que respondia por 23,67% da produção em 1970,
caindo para 17,03% em 1979. A indústria química
foi a principal responsável por estas alterações em
termos relativos, já que passa de apenas 2,54% em
1975 para 30,21% em 1979. Este crescimento se
explica pela presença da PETROBRAS, que
naquele ano gerou 18,9% do valor agregado da
indústria no Estado. (ver Figura 3)

Se, com relação à importância dos gêneros
industriais as alterações não foram tão intensas
na década de 70, o mesmo não se pode dizer
quanto às transformações na estrutura interna
dos mesmos. Em praticamente todos os gêneros
industriais, os ramos mais tradicionais perdem
espaço para aqueles que exigem maior elaboração
da matéria-prima.

Outro aspecto referente às transformações da
década de 70, está relacionado ao incipiente
processo de relações interindustriais. Este
processo é caracterizado como incipiente, como
aponta LOURENÇO (1988, p.5), pelo fato das
relações básicas da indústria paranaense
continuarem sendo, por um lado, com a
agricultura e, por outro, com as indústrias de
outros estados (especialmente São Paulo).

No entanto, muito embora de forma tímida,
as relações de compra e venda entre as indústrias
começa a aparecer. Segundo o IPARDES (1982,
p. 46), em estudo realizado em 1974, com base
no IPI, referente a todas as indústrias da Região
Metropolitana de Curitiba, foram detectados 42
fluxos de compras e vendas entre as indústrias.
Em 1980, em pesquisa realizada em apenas 37
empresas da Metal-Mecânica da Cidade
Industrial, foram registrados 66 fluxos.

Outra transformação significativa na estrutura
industrial paranaense se refere ao surgimento de
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grandes empresas, com ampla escala de
produção, o que resulta num alto grau de
concentração da produção industrial.

Como conseqüência, o que se nota é um
processo acentuado de oligopolização da indústria,
com as grandes empresas, embora representando
apenas 2,3% dos estabelecimentos, detendo 73%
do valor da produção.

Conforme observação contida no artigo “A
ESTRUTURA industrial paranaense” (1982, p.7),

... as grandes empresas geram ‘quase todo’ o
valor da produção dos ramos industriais mais
novos, com maior peso relativo no total do valor

da produção da indústria paranaense de
transformação. Isso ocorre igualmente em alguns
ramos antigos, como o de produtos alimentares,
no qual apenas 12 grandes empresas detêm 75%
do valor total da produção.

Exemplos marcantes desta situação, conforme
a Figura 9, são os gêneros Fumo, onde uma
grande empresa concentrava 97% do valor da
produção em 1980; o gênero Química em que
trinta grandes concentravam 94,7% da produção
e o gênero Material Elétrico e de Comunicação,
em que seis empresas concentravam 78,1% da
produção.
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FIGURA 09 - PARTICIPA ÇÃO DAS GRANDES  EMPRESAS 
SEGUNDO OS GÊNEROS INDUSTRIAIS NO PARANÁ - 1980
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     Fonte dos dados: Bol. Anal. Conj., 1982, v. 4, n.9      Org.: Claudio R. Bragueto

4.1. Localização espacial da indústria

Quanto à localização espacial, como coloca
LOURENÇO (1988, p.6),  se até 1975, as
informações apontavam para a formação de pelo
menos dois pólos industriais no interior do Estado
– Londrina e Ponta Grossa –, o aumento da
participação de Curitiba, na segunda metade da
década de 70, dificulta uma visão otimista sobre
uma melhor repartição da indústria paranaense.

De fato, enquanto a Microrregião de Curitiba,
passa de 32% do valor da produção industrial em
1975 para 52,7% em 1979, a Microrregião dos
Campos de Ponta Grossa, cai no período de 15,6%
para 10,4%, enquanto o Norte Novo de Londrina,
passa de 14,5% para 9,5% (Figura 10) É importante
ressaltar que o crescimento da participação de
Curitiba não se explica somente pela implantação
da PETROBRAS, pois, mesmo excluindo a
produção desta, seu crescimento é significativo.
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Desta forma, segundo LOURENÇO (1988,
p.7),

... a concentração espacial da indústria
paranaense na década de 70 se explica pelas
transformações na estrutura industrial, pela
interferência do Governo Estadual no processo
de industrialização e pelo poder de atração
exercido pela região de Curitiba. Interferindo
em tudo isso, estaria a política de atração de
indústrias implementado no período, elemento
decisivo daquele surto industrial.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos, até o início da década de 30, a
indústria paranaense, de uma atividade de pouca
importância e vinculada às atividades
extrativistas, passa, a partir daí, a estar ligada
fundamentalmente à produção agrícola. Porém,
embora o setor apresente um crescimento em
termos quantitativos, o mesmo se manteve, até
o final da década de 60, sem grandes alterações

em termos de participação relativa na economia
paranaense e brasileira. Em boa parte isto se deve
à pouca mudança qualitativa desta indústria, que
se manteve ligada ao primeiro processamento dos
produtos agrícolas e madeira.

A criação da CODEPAR em 1962, teve
importância significativa nas transformações
estruturais e na localização espacial da indústria
nos anos 70. Além disso, não devemos minimizar
também o papel da própria política a nível de
governo federal, que além de atuar nas mudanças
ocorridas, também participou como produtor,
destacando-se a implantação da refinaria de
petróleo da PETROBRAS.

Portanto, a atuação do Estado, está atrelada
a um processo mais amplo de intensificação das
relações capitalistas, que, se por um lado, não
chegou a alterar significativamente as principais
atividades industriais do estado do Paraná, já que
as atividades agroindustriais continuam a
predominar; por outro lado, alteraram
profundamente a estrutura interna desta
indústria, levando ao aumento da escala de
produção e oligopolização da mesma.

        Fonte dos dados: IPARDES (1982)          Org.: Claudio R. Bragueto

FIGURA 10 - VALOR ADICIONADO DA IND ÚSTRIA DO 
PARAN Á SEGUNDO AS PRINCIPAIS 
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Nos anos mais recentes, décadas de 1980 e
1990, o Estado do Paraná passa novamente por
intensas transformações na sua estrutura
industrial, tornando, portanto de fundamental
importância novas pesquisas que venham a
analisar esta nova fase da industrialização
paranaense.
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O tema “industrialização, questão ambiental
e Mercosul” é extremamente amplo e complexo,
no entanto, no intuito de abranger três eixos
temáticos que apesar de distintos estão
relacionados, serão analisadas primeiro suas
especificidades e, segundo, suas correlações.

Espacialmente, a despeito do recorte ser dado
no título, ou seja, o Mercosul, tratar-se-á o mesmo
na perspectiva de uma nova possibilidade
econômica (principalmente de mercado) que se
apresenta para o Brasil e de modo especial para
o Paraná. É este portanto o recorte espacial
predominante, o Paraná, em suas conexões aos três
eixos identificados anteriormente, tratando o
envolvimento paranaense como um tema transversal.

Temporalmente, a análise se fará na
perspectiva do processo recente porque passa a
economia paranaense, particularmente a década
de 90, aliás, ela própria reveladora da nova
dinâmica de bloco imprimida após o Tratado de
Assunção, assinado em março de 1991.

O objetivo principal é a busca de elementos
que permitam fazer frutífera tais relações,
apresentando uma leitura crítica da realidade em
curso. Isso conduzirá a um exercício de
interpretação, e à compreensão da nova dinâmica
espacial estabelecida.

Industrialização, questão ambiental e Mercosul*

Olga Lúcia Castreghini de Freitas Firkowski* *

RESUMO

O artigo analisa a inserção do Paraná no Mercosul, particularmente em relação ao processo recente de
industrialização paranaense. Divide-se em quatro partes: a primeira apresenta informações sobre as relações do
Brasil com o Mercosul; a segunda as estratégias de participação do Paraná no Bloco; a terceira as perspectivas da
industrialização paranaense a partir da análise dos novos investimentos e de sua distribuição espacial, enquanto a
quarta insere algumas reflexões sobre a questão ambiental relacionada ao processo recente de industrialização, no
âmbito da Região Metropolitana de Curitiba.

PALAVRAS-CHAVES: industrialização, Mercosul, novos investimentos, questão ambiental.

Para a Geografia paranaense abre-se um
grande campo de investigação, isto porque o
estado coloca-se como um grande laboratório
onde novos processos se desenvolvem e
interagem.

A INSERÇÃO DO BRASIL NO MERCOSUL

O Mercado Comum do Sul ou simplesmente
Mercosul, apresenta-se como um espaço
econômico ou bloco, concebido na perspectiva
de ampliação dos mercados dos Estados-Partes1 ,
quais sejam, Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai, implicando na adoção de políticas setoriais
e macroeconômicas entre seus membros.

Sua origem pode ser identificada a partir da
assinatura do Tratado de Assunção, ocorrido em
março de 1991 e seus principais objetivos podem
ser compreendidos com a transcrição de parte
do Artigo I, do Capítulo I do referido Tratado,
segundo o qual o Mercosul implica:

“A livre circulação de bens serviços e fatores
produtivos entre os países, através, entre
outros, da eliminação dos direitos
alfandegários, restrições não tarifárias à

* Palestra proferida durante a XIV Semana de Geografia do Depto. de Geociências da Universidade Estadual de Londrina -
Paraná, em outubro de 1998.
**Professora Assistente do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná.
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circulação de mercadorias e de qualquer outra
medida de efeito equivalente;
O estabelecimento de uma tarifa externa
comum e a adoção de uma política comercial
comum em relação a terceiros Estados ou
agrupamentos de Estados e a coordenação de
posições em foros econômico-comerciais
regionais e internacionais;
A coordenação de políticas macroeconômicas
e setoriais entre os Estados Partes - de
comércio exterior, agrícola, industrial, fiscal,
monetária, cambial e de capitais, de serviços,
alfandegária, de transportes e comunicações
e outras que se acordem -, a fim de assegurar
condições adequadas de concorrência entre
os Estados Partes; e o compromisso dos
Estados Partes de harmonizar suas legislações,
nas áreas pertinentes, para lograr o
fortalecimento do processo de integração.”

Para a viabilização do Mercosul, uma série de
Comissões e Subgrupos de trabalho foram
criados, visando a discussão e acerto de posição
no âmbito das inúmeras questões que envolvem
um empreendimento desta natureza. Além
desses, algumas reuniões especializadas
ocorreram, dentre elas as relacionadas ao meio-
ambiente, as REMA - Reunião Especializada em
Meio Ambiente, voltadas ao equacionamento de
questões amplas, como aquelas referentes à
estrutura institucional e legal do setor ambiental
em cada país e a elaboração de um Código
Ambiental do Mercosul. No entanto, tais
questões situam-se no nível macro, de legislação
federal de cada país e pouco se relacionam às
questões locais, particularmente àquelas oriundas
do jogo de interesses estabelecido entre os
grandes capitais, vislumbrando um vasto

mercado, e os governos locais (estaduais e
municipais no caso brasileiro).

Segundo BARBOSA (1988, p.1), o Mercosul
ainda é uma “união aduaneira imperfeita porque
alguns de seus produtos somente integrarão a
Tarifa Externa Comum quando o Regime de
Adequação for extinto no final de 1998 e quando
forem unificadas as tarifas de bens de capital em
2001 e dos setores de informática e
telecomunicações em 2006”.

Para o Autor o Mercosul teve um grande
avanço no âmbito da livre movimentação dos
bens, ainda não acompanhado pela livre
movimentação de pessoas, serviços e capitais,
área onde a integração é incipiente e que deverá
avançar nos próximos anos. Igualmente
LAHORGUE (1997), entende que a integração
existente no Mercosul é essencialmente
comercial, envolvendo decisões sobre fusões,
novas localizações, e demais medidas que visam
a maior eficiência do setor produtivo e o aumento
da competitividade.

Os dados sobre o comércio exterior brasileiro
revelam a significativa participação que o
Mercosul tem conquistado, enquanto
intensificação das trocas. Segundo o Ministério
das Relações Exteriores, o comércio brasileiro
com o Mercosul passou de US$ 3,6 bilhões em
1990, antes portanto da assinatura do Tratado,
para US$ 10,5 bilhões em 1994, dos quais
somente as exportações brasileiras
corresponderam a, respectivamente, US$ 1,3
bilhão e US$ 5,9 bilhões.

A Tabela 1 apresenta informações relativas às
exportações brasileiras por blocos econômicos e
dá uma idéia precisa da crescente participação
do Mercosul no total.

Tabela 1 – Exportações brasileiras para blocos econômicos, % do total

Bloco 1990 1992 1994 

União Européia 31,4 29,6 27,1 

NAFTA (menos México) 26,2 20,8 21,7 

Ásia 16,8 15,5 16,2 

MERCOSUL 4,2 11,4 13,6 

ALADI (menos Mercosul) 6,0 9,7 8,8 

Demais 15,4 13,0 12,6 

Fonte: Ministério das Relações Exteriores
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Quanto às importações brasileiras, a
participação do Mercosul apresentou aumento
de 3% entre 1992 e 1994, não havendo

significativas alterações desde 1990; é o que pode
ser observado na Tabela 2.

Tabela 2 – Importações brasileiras originárias dos blocos econômicos, % total.

Bloco 1990 1992 1994 

União Européia 22,2 20,5 25,1 

NAFTA (menos México) 23,4 26,4 24,8 

MERCOSUL 11,2 10,8 14,0 

Ásia 8,4 8,5 13,1 

ALADI (menos Mercosul) 6,0 9,2 5,2 

Demais 28,8 24,6 17,8 

Fonte: Ministério das Relações Exteriores

Em seu conjunto, a balança comercial
brasileira relacionada ao Mercosul tem se
caracterizado, por um sensível déficit, ou seja, a
participação das importações brasileiras tem sido
superior às exportações. Quanto aos principais
parceiros dentro do bloco, há nítida supremacia
da Argentina, ficando Paraguai e Uruguai em
posições pouco significativas no conjunto.

O Mercosul apresenta-se como um atraente
espaço econômico que detém cerca de 200
milhões de habitantes e um PIB estimado de 800

bilhões de dólares. Dessa forma, um dos grandes
desafios para as empresas que se mostram
interessadas em tal conjunto é transformar parte
do mercado potencial de 200 milhões de pessoas
em mercado efetivo  de consumidores para seus
produtos.

Ressalta-se, contudo, que tal espaço pode ser
dividido em duas porções: a do Mercosul de fato
e a do Mercosul de direito; tal distinção pode
ser observada na Figura 1.

Figura 1 – O Mercosul de fato e o de direito

 

Fonte: Simonsen Associados, 1998.
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Na representação, além da exclusão de parte
considerável do território brasileiro e do sul da
Argentina, incluem-se porções da Bolívia e do
Chile, ainda não integrados ao bloco. Observa-
se que, no caso brasileiro, a influência direta do
Mercosul ocorre no centro-sul do país, e não em
todo o conjunto territorial, e é nesse contexto
que o Paraná almeja se destacar.

O PARANÁ E O MERCOSUL:
ESTRATÉGIAS DE PARTICIPAÇÃO

O estado do Paraná tem visto crescer sua
participação no âmbito do Mercosul,
concomitantemente, processos recentes tem
destacado o Paraná no cenário industrial nacional.

Segundo a Secretaria de Estado da Indústria,
Comércio e Desenvolvimento Econômico, o

Paraná aparece como tendo uma “vocação” para
liderança no conjunto do bloco; isso se justifica
pela sua posição estratégica em relação ao
Mercosul e por aspectos relevantes como a
qualidade de vida, a infra-estrutura e a
capacitação humana.

Desse modo, o Paraná estaria localizado,
segundo a mesma fonte,

“no centro geográfico de um excepcional
mercado emergente, formado pelos países da
América do Sul. Numa faixa de 1.300
quilômetros em torno do seu território, onde
estão os maiores centros econômicos do Brasil
e as capitais dos países do Mercosul, vive uma
população de 200 milhões de consumidores
potenciais”  (Paraná, perfil econômico - SEID,
1998).

Figura 2 – O estado do Paraná no Mercosul

Fonte: SEID, 1998.

Considerando as relações comerciais do
estado por blocos econômicos, têm-se a Tabela
3 que demonstra a participação dos mesmos no
conjunto das exportações paranaenses.

Do total de cerca de US$ 48 bilhões de
exportações brasileira no ano de 1996, a
participação do Paraná foi de US$ 4 bilhões, ou
seja, aproximadamente 8%.

Os principais produtos exportados foram
aqueles relacionados ao complexo soja, incluindo
o farelo, óleos e grãos, responsáveis por 52,5%
das exportações (SEID, 1998), seguido por
cigarros, com 4,82%, café solúvel, com 3,92%, e
bombas injetoras para motores de ignição por
compressão, com 3,60%.
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No quadro geral das exportações, nota-se o
predomínio dos produtos relacionados
principalmente ao setor agrícola, porém, no que
concerne ao Mercosul, destacam-se os produtos
manufaturados. Segundo WOSCH (1997, p.8),
“o rol de produtos que compõem as exportações
paranaenses ao Mercosul é representado, em
grande parte, por manufaturados (86%, em
1996), diferentemente da União Européia e da
Ásia, cujas aquisições têm o domínio dos básicos,
especialmente os produtos do complexo soja

(farelo, óleo e soja)”. Desse modo, o recente
incremento do setor industrial do estado
apresenta relação direta com a ampliação de
mercado para além das fronteiras nacionais.

Duas tabelas podem ser utilizadas para a
visualização do peso das exportações paranaenses
de manufaturados para o Mercosul, ambas
tiveram origem em dados do IPARDES,
apresentados por WOSCH (1997: p.8 e 9), são
elas as Tabelas 4 e 5, apresentadas a seguir.

Tabela 3 - Exportações paranaenses por blocos econômicos, 1996.

Fonte: Sec. de Est. da Ind., Com. e Desenv. Econômico.

Bloco % 

União Européia 44,42 

Ásia 15,17 

MERCOSUL 10,64 

Tabela 4 – Exportações paranaenses ao Mercosul, por gêneros industriais em %
Gêneros industriais 1995 1996 

Extração de minerais 0,02 0,06 

Minerais não metálicos 2,61 2,35 

Metalúrgica 2,00 1,47 

Mecânica 18,85 20,71 

Material elétrico 3,22 6,24 

Material de transporte 4,45 6,29 

Madeira 4,98 4,37 

Mobiliário 1,27 1,13 

Papel e papelão 18,64 17,02 

Borracha 0,10 0,09 

Couros e peles 0,17 0,20 

Química 15,82 15,07 

Farmacêutica 0,02 0,01 

Perfumaria, sabões e velas 2,33 1,50 

Produtos de matéria plástica 0,68 0,59 

Têxtil 1,27 1,30 

Vestuário 0,51 0,57 

Produtos alimentares 7,39 7,24 

Bebidas 0,61 0,78 

Fumo 7,35 4,78 

Editorial e gráfica 0,10 0,19 

Diversos 0,26 0,57 

Total geral 92,64 92,53 

   

Total em US$ 312.807.284 417.898.543 

Total das export. ao Mercosul em US$ 337.659.422 451.623.056 

Fonte: Tabela elaborada a partir dos dados contidos em Análise Conjuntural, IPARDES, v. 19, 1997, p.8.
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As exportações totais ao Mercosul tiveram um
crescimento de 34%, entre 1995 e 1996 enquanto
a participação dos produtos industrializados no

total das exportações foi de cerca de 92,5% nos
dois períodos, com destaque para os gêneros
mecânica, papel e papelão e química.

Tabela 5 – Empresas paranaenses com destaque nas exportações ao Mercosul, 1996.

Empresa % export. 

New Holland 9,57 

Petrobrás 8,37 

Klabin 8,08 

Philip Moris 4,78 

Volvo 4,62 

Bosch 3,22 

Compass 2,64 

Inpacel 2,28 

Equitel 1,87 

Total 45,43 

Fonte: Tabela elaborada a partir dos dados contidos em Análise Conjuntural, IPARDES, v. 19, 1997, p.8.

Nove empresas paranaenses foram
responsáveis, em 1996, por 45% das exportações
ao Mercosul (Tabela 5), dessas, apenas uma não
se localizava na Região Metropolitana de Curitiba
(RMC), qual seja, a Klabin, as demais
distribuíam-se, predominantemente, entre
Curitiba e Araucária. O total das exportações
dessas nove empresas foi de cerca de 205 milhões
de dólares.

Pelo exposto, não é difícil associar o
incremento da atividade industrial no estado do
Paraná aos interesses das empresas em atingir o
Mercosul, além, é claro, do grande mercado
interno, cujo acesso aos produtos industrializados
vem crescendo em função da estabilização da
moeda, e de outros fatores que não serão
discutidos nesse texto.

Para tanto, o território paranaense vem sendo
preparado, a partir de uma rede de infra-
estrutura, com destaque para as rodovias que
compõem o anel de integração, as infovias, ou
seja, vias para transferência de informações,
baseadas principalmente nas redes de fibras
ópticas, cujo trajeto é paralelo às principais
rodovias do estado, modernização de aeroportos
e portos, além da construção de pontes de ligação
estratégica com o Paraguai, dentre outras.

AS PERSPECTIVAS DA
INDUSTRIALIZAÇÃO PARANAENSE

A economia paranaense sempre foi
fortemente relacionada ao setor agropecuário, a
partir dos anos 70 , no entanto, alguns esforços
foram implementados de modo a dinamizar seu
parque industrial, dentre eles destacam-se a
criação da Cidade Industrial de Curitiba (CIC),
a instalação da Refinaria da Petrobrás em
Araucária, além do centro produtor de óleos
vegetais em Ponta Grossa, todos na década de
70.

Os resultados de tais iniciativas passam a ser
visíveis na estrutura industrial do estado após a
década de 80, conforme pode ser observado na
Tabela 6.

Assim, até a década de 70, a estrutura
industrial paranaense foi caracterizada pelo
predomínio dos gêneros: produtos alimentares,
madeira, minerais não metálicos, mobiliário,
papel e papelão e têxtil, só a partir da década de
80 é que os gêneros química, metalúrgica e
mecânica apareceram no rol dos mais
representativos, quando se analisa a variável valor
da produção.
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Tabela 6 – Gêneros industriais mais representativos no Paraná, 1939-1980

 Segundo número 

de estabelecimentos 

1939 1949 1959 1970 1980 

1º Prod. Alim. Prod. Alim. Prod. Alim. Prod. Alim. Prod. Alim. 

2º Madeira Min. não Met. Madeira Madeira Madeira 

3º Min. não Met. Madeira Min. não Met. Min. Não Met. Min. não Met. 

4º  Bebidas Mobiliário Mobiliário Mobiliário 

5º     Metalúrgica 

6º     Mecânica 

Segundo o valor da 

produção 

1939 1949 1959 1970 1980 

1º Prod. Alim. Prod. Alim. Prod. Alim. Prod. Alim. Química 

2º Madeira Madeira Madeira Madeira Prod. Alim. 

3º Química e Farm. Papel e 

Papelão 

 Têxtil Madeira 

4º    Min. Não Met. Min. Não Met. 

5º     Papel e papelão 

6º     Têxtil 

Segundo o pessoal 

ocupado 

1939 1949 1959 1970 1980 

1º Madeira Madeira Madeira Madeira Madeira 

2º Prod. Alim. Prod. Alim. Prod. Alim. Prod. Alim. Prod. Alim. 

3º Min. não Met Min. não Met Min. não Met. Min. Não 

Met 

Min. não Met 

4º -- Mobiliário Mobiliário Mobiliário Mecânica 

5º -- -- Papel e 

Papelão 

-- Mobiliário 

6º -- -- -- -- Metalúrgica 

Fonte: IBGE, Censos Econômicos e Industriais, 1939-1980. In: FIRKOWSKI, 1997.
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No entanto, quando observado apenas a
variável número de estabelecimentos, a situação
anterior parece permanecer nos anos 90, é o que

pode ser observado na Tabela 7, o que reforça a
cautela que se deve ter ao considerar essa variável
na análise.

Tabela 7 – Gêneros industriais de destaque no Paraná em 1998, segundo o número de estabelecimentos

Fonte: Secretaria da Indústria, Comércio e Desenv. Econ., 1998.

Gênero de atividade % dos estab. 

Produtos alimentares 15,6 

Vestuário, Calçados e Art. Tec. 14,9 

Madeira 11,3 

Mobiliário 9,5 

Metalúrgica 8,8 

Prod. Minerais Não Metálicos 8,0 

Utilizando a classificação de TORRES (1993),
que distribui os gêneros industriais entre:
indústrias de bens intermediários, composta
pelos gêneros minerais não metálicos,
metalúrgica, papel e papelão e química; indústria
tradicional, madeira, mobiliário, couros e peles,
têxtil, vestuário, produtos alimentares, bebidas,
fumo, editorial e gráfica e diversas; e indústria
tecnológica, mecânica, material elétrico e de
comunicações, material de transporte, borracha,
farmacêuticos, perfumaria, sabões e velas e
produtos de matéria plástica; pode-se concluir
que as indústrias tradicionais aparecem como as
mais representativas no conjunto, seguidas pelas
de bens intermediários e de forma muito
incipiente pela tecnológica.

TORRES (1993), atribui à mudança na estrutura
industrial brasileira, com a passagem do predomínio
das indústrias tradicionais às de bens intermediários,
o agravamento da questão ambiental, por serem
estas últimas consideradas mais poluidoras e
intensivas em recursos naturais; tais indústrias
passam a ter um peso significativo na estrutura
industrial brasileira após a década de 80.

Igualmente foi a partir de então, que a
estrutura industrial paranaense passou a
demonstrar sinais de alteração, capitaneada, de
forma considerável, pela implantação da
Refinaria da Petrobrás em Araucária (Região
Metropolitana de Curitiba) e da Cidade
Industrial de Curitiba (CIC).

A partir de meados da década de 90,
mudanças significativas passam a caracterizar a
economia paranaense e o setor industrial.

Segundo informações do Ministério da
Indústria, Comércio e Turismo, a previsão de
distribuição espacial dos investimentos nas
indústrias no período 1997-2000, coloca o Paraná
na sétima posição dentre os estados que
receberão maior quantidade de investimentos.
Na relação destacam-se: São Paulo com 29,6%
do total; Rio de Janeiro com 13,4%; Bahia com
10,9%; Minas Gerais com 10,8%; Rio Grande
do Sul com 7,0%; Espírito Santo com 5,0% e
Paraná com 4,3%. Do total de investimentos,
cerca de U$ 125 bilhões em perto de 950
projetos, apenas quatro gêneros industriais são
responsáveis por 54% total, são eles: química com
21,1%, metalúrgica com 11,9%, celulose e papel
com 10,9% e material de transporte (veículos
automotores) com 9,8%; ou seja, três
representantes das indústrias de bens
intermediários e um de indústria tecnológica.

A Região Sul participa, no conjunto nacional
com 13,6% do total dos investimentos, tendo à
sua frente o Nordeste com 21,4% e o Sudeste
com 58,8% do total.

O processo recente de industrialização
paranaense pode ser emblematicamente situado, a
partir do anúncio da vinda da montadora francesa
Renault para o Paraná, mais especificamente para
a Região Metropolitana de Curitiba (município de
São José dos Pinhais), no ano de 1995, que pode
ser considerado o marco das transformações na
estrutura industrial produtiva, com a emergência
do gênero material de transportes (indústria
tecnológica), espacialmente centralizado na Região
Metropolitana de Curitiba.
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Segundo o governo estadual, o Paraná vive
um processo de interiorização da indústria, onde
não só a Região Metropolitana mas sobretudo
os municípios do interior estariam se
beneficiando do recente processo de
industrialização, assim, lê-se na página da
Secretaria da Indústria, Comércio e
Desenvolvimento Urbano na Internet, em
relação à atração de investimentos que

“a profusão de novos investimentos no
interior do Paraná reflete a preocupação do
governo em distribuir por todo o Estado os
benefícios da industrialização, como a geração
de empregos e a distribuição da renda .... os
investimentos trazidos ao Paraná pelas
indústrias automobilísticas sediadas na Região
Metropolitana de Curitiba representam
apenas 25% dos novos negócios que estão
chegando ao Estado. Os outros 75% estão
erguendo fábricas e plantando desenvolvimento
de Norte a Sul” (In: www.pr.gov.br/seid/, Atração
de Investimentos).

De fato, observa-se um crescente número de
estabelecimentos industriais por todo o estado,
ao que acompanha uma grande modernização da
infra-estrutura, através do cabeamento de fibra
óptica, do anel de integração rodoviário, ou da
recente proposta de nova rota para o gasoduto
Brasil-Bolívia, contemplando o norte do Paraná
e alcançando, pelo interior do Estado, a Região
Metropolitana de Curitiba.

No entanto, uma análise mais atenta dos dados
pode levar ao questionamento da
“descentralização” e conduzir para o reforço da idéia
de centralização, não só das atividades relacionadas
ao gerenciamento industrial, mas do próprio
processo industrial, se visto na perspectiva não do
número de estabelecimentos mas do montante dos
investimentos correspondentes.

É o que se pretende apontar a seguir,
considerando o processo de industrialização
recente e sua desconcentração, como um dos
elementos componentes da metropolização que
estenderia a localização das indústrias pelos
demais municípios da Região Metropolitana, mas
centralizaria em Curitiba uma série de funções
metropolitanas, notadamente os serviços
especializados, processo esse entendido não
como ganho dos demais municípios em
detrimento da metrópole, mas, pelo contrário,
como reforço do papel de comando desta.

Os dados a serem analisados são oriundos da
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e
do Desenvolvimento Urbano, divulgados em
junho de 1998 e correspondem aos novos
investimentos que tiveram protocolo assinado
entre empresa e governo do estado, visando sua
adesão ao Programa Paraná Mais Empregos
(Decreto nº 1511 de 29/12/1995), e o usufruto
dos benefícios nele previsto.

Tal Programa insere-se no entendimento de
“descentralização”, caracterizada como uma política
governamental de estímulo ao desenvolvimento de
regiões menos desenvolvidas.

Pode-se destacar como principais objetivos do
Programa:

“– estimular novos investimentos industriais
no Paraná,
– oferecer condições de integração de cadeias
produtivas prioritárias ao interesse econômico
e social do Estado,
– permitir a desconcentração industrial/regional,
– estimular a criação de fornecedores de partes,
peças e componentes dos gêneros mecânica,
material elétrico e de comunicações, material
de transporte e química;
– apoiar a modernização tecnológica e o
desenvolvimento de novos produtos,
financiando gastos com pesquisa e
desenvolvimento contratados em instituições
localizadas no Estado;
– incentivar o investimento através da
apropriação total dos créditos de ICMS pagos
na aquisição ou transferência de bens de capital.”
(Programa Paraná Mais Emprego, p. 2).

Operacionalmente, a parte do ICMS
enquadrável no Programa fica retida pelo
estabelecimento industrial gerando seu
autofinanciamento, não havendo assim o
recolhimento e posterior liberação.

O Programa estabelece como áreas
prioritárias aquelas que possuem um maior
percentual do ICMS incremental, ficando
estabelecidos os seguintes percentuais:
– Curitiba e Araucária 50%,
– Ponta Grossa, Maringá, Londrina e São José

dos Pinhais 70%,
– demais municípios da RM e demais municípios

do estado 80%,
– 100% para indústrias de produtos sem similar

no Estado, independente de sua localização.
Nota-se que à Região Metropolitana
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reservam-se diferentes percentuais de incentivos,
os municípios considerados como demais
municípios da RM, fazem parte do chamado
“cinturão de empregos” e, consequentemente,
enquadram-se na lógica do governo, de promover
a “descentralização” industrial no estado do
Paraná. Nesse conjunto insere-se Campo Largo,
onde está instalada a fábrica da Chrysler, além
de vários fornecedores.

São José dos Pinhais, local escolhido pela
Renault e Audi/Volkswagem, aparece na faixa de
70% enquadrável, enquanto para Curitiba e
Araucária o percentual é de 50%, vale lembrar
que os produtos sem similar no estado contam

com o percentual de 100% no ICMS,
independente de sua localização.

Assim, tais incentivos, além de outros previstos
individualmente em cada protocolo como doação
de terrenos e terraplanagem, participação nos
investimentos, etc., atraíram um total de 77
indústrias até junho de 1998, não sendo
consideradas aquelas que tiveram seus
entendimentos diretamente com as prefeituras
municipais sem a intervenção do governo estadual.

Como resultado a distribuição industrial entre
interior/litoral e Região Metropolitana pode ser
observada na Tabela 8.

Tabela 8 – Distribuição das empresas entre interior/litoral e Região Metropolitana

Localização núm. estab. % U$ milhões % Empregos diretos % 

Região Metropolitana 37 48 4.016,78 66 14.967 41,5 

Interior e Litoral 40 52 2.078,60 34 21.098 58,5 

TOTAL 77 100 6.095,38 100 36.065 100 

A Tabela 8 representa um olhar diferenciado
sobre os mesmos dados que permitem aos
governantes afirmarem que está em marcha um
processo de “descentralização” industrial e que
o interior estaria inserido no processo tal qual a
Região Metropolitana.

Se a análise se voltar para o número de
estabelecimentos, constata-se um equilíbrio entre
as empresas localizadas no interior e na RMC,
respectivamente, 48% e 52%; semelhante
conclusão, a da “descentralização”, obtem-se se
a variável eleita for o número de empregos
criados, onde o interior participa com 58,5% e a
Região Metropolitana com 41,5%. Deve-se
lembrar, contudo, que os gêneros industriais
predominantes no interior são qualitativamente
diferenciados dos localizado na RMC, no interior
dá-se um reforço da antiga estrutura industrial
produtiva, com a participação dos setores
diretamente ligados à agropecuária. É o caso,
dentre outros, do Grupo Meneguette, Dagranja,
Comaves, Globoaves, responsáveis por grande
parte dos empregos a serem criados e, em sua
maioria, de capitais nacionais. São setores que
se caracterizam pelo uso de mão de obra
intensiva, daí a grande participação do interior
no número de empregos, e o referendum à
“descentralização” anunciada pelo governo.

Porém, se a análise é feita priorizando o
montante de investimentos e os novos gêneros,
distintos daqueles pertencentes à estrutura
produtiva tradicional do estado e cujo processo
produtivo insere-se no que há de mais moderno,
com capital e tecnologia intensivas - os gêneros
denominados por TORRES (1993) como de
indústrias tecnológicas - temos a exacerbação do
papel da Região Metropolitana, respondendo por
perto de 70% do total de investimentos, contra
pouco mais de 30% do interior.

Ressalta-se ainda, que os investimentos na RMC
não se distribuem de forma equilibrada entre os 25
municípios mas, entre apenas dez deles, de forma
geral, e com concentração em apenas cinco, como
pode ser observado na Tabela 9.

Nesse contexto observa-se a grande
concentração de capitais no entorno da
metrópole, particularmente na área que
representa a extensão da mancha urbana de
Curitiba, notadamente os municípios de São José
dos Pinhais, Campo Largo, Fazenda Rio Grande,
Quatro Barras e Mandirituba. Curitiba, por sua
vez, participa com modestos percentuais no
conjunto metropolitano: 12% dos capitais, 13,5%
dos estabelecimentos e 9% dos empregos.
Modesta participação, naquele que tem sido
apontado como o “boom” industrializante do
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Paraná, porém, perfeitamente consoante com a
nova fase que se coloca para a metrópole, uma
cidade voltada aos serviços e gestão mais que a
indústria propriamente dita e cujo processo de
expansão se amplia para além de seus limites
municipais.

Parte considerável dos novos capitais
localizados em Curitiba nada mais são do que a
ampliação de unidades produtivas já instaladas
na Cidade Industrial de Curitiba, é o caso da
Volvo e da Bosch.

Tabela 9 – Distribuição das novas indústrias na Região Metropolitana de Curitiba

Município %estab. %capitais %empregos 

São José dos Pinhais 21,6 47,1 41,0 

Mandirituba 21,6 1,9 11,7 

Curitiba 13,5 11,8 9,2 

Quatro Barras 10,8 2,0 6,1 

Campo Largo 10,8 24,3 9,9 

Araucária 5,4 1,1 0,5** 

Piraquara 5,4 0,5 2,0 

Campina Gde. do Sul 5,4 0,3 2,7 

Pinhais 2,7 1,2 1,0 

Fazenda Rio Grande* 2,7 10,0 16,0 

* O investimento anunciado para este município foi o da Electrolux, que, no entanto, suspendeu o mesmo por
questões conjunturais da produção/venda de eletrodomésticos no Brasil.
** Dos dois estabelecimentos previstos, apenas um declarou o número de empregos.

Pela análise feita, pode-se concluir pela
exacerbação da concentração industrial na área
metropolizada por Curitiba, principalmente quando
priorizada a qualidade dos investimentos que para
ela se dirige, não só enquanto montante, mas
sobretudo grandes empresas transnacionais,
pautadas por novos processos produtivos, tal é o
caso da Renault, cuja produção se realizará pelo
sistema Just in time, com quatro fornecedores
compartilhando o espaço da fábrica principal, além
de outros instalados no mesmo distrito industrial.

Tais fatos dão à metrópole uma nova
característica, aquela que se relaciona à sua
desconcentração, à sua expansão, ao
relacionamento cada vez mais intenso e dinâmico
com as cidades vizinhas, compartilhando certas
atividades e parte da população, porém
distanciam o conceito de Região Metropolitana
daquele de área metropolizada, diferenciando
uma delimitação legal - a primeira, de um
processo, o de metropolização, que ocorre de
forma seletiva no interior da Região
Metropolitana institucionalizada.

A QUESTÃO AMBIENTAL RELACIONADA
AOS PROCESSOS ANALISADOS

Para MARTINE (1993), “o crescimento
econômico, nos moldes conhecidos, é
extremamente devastador de recursos naturais
e poluidor do meio ambiente” (p.10), “são os
países industrializados que estão causando os
problemas ambientais globais mais graves como
o efeito estufa, o buraco na camada de ozônio, o
esgotamento dos recursos naturais não-
renováveis e a acumulação de lixo tóxico” (p.13).
Por conseqüência, a globalização de padrões de
produção e consumo, através do avanço das
companhias transnacionais, agravados pela
pobreza característica dos países do então
chamado Terceiro Mundo, tem sido decisivos
para a exacerbação dos problemas ambientais de
forma generalizada pelo mundo.

Quando se constata que no Brasil,  mais de
75% da população vive em cidades, é preciso ter
em mente o significado desse dado para a
compreensão dos problemas ambientais. Nesse
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contexto, a atividade industrial se destaca, por
provocar alterações ambientais de diferentes
dimensões.

Segundo MARTINE (1993, p. 35), no Brasil,
o rol de problemas ambientais tem
relacionamento direto com a industrialização
atrasada e com a pobreza, salientando

“a poluição do ar e da água pelas indústrias de
transformação e de processamento, assim como
pelos gases provenientes do fluxo intenso de
veículos; a precariedade dos serviços de água,
lixo e esgotos; o crescimento desenfreado de
favelas, cortiços e invasões, assim como de sua
insalubridade; o aumento na ocorrência e
gravidade de enchentes devido ao
desmatamento e ao adensamento demográfico;
a poluição da água, da terra e dos alimentos
devido à utilização de doses maciças de
agrotóxicos na agricultura com o intuito de
aumentar a produtividade e assim fazer frente à
demanda crescente; a destruição produzida pela
mineração a céu aberto em pleno coração de
certas cidades, e assim por diante” .

Além dos resultados diretos da ação da
indústria como a utilização desmesurada de
recursos naturais, a poluição do ar, água e solo, a
localização industrial pode ser portadora de
conflitos ambientais, em razão da escolha de
localização feita pelos grandes grupos
econômicos e pela subordinação dos governos
locais e estaduais em prontamente atenderem às
demandas impostas, sob pena do capital migrar
para outras áreas.

Como ressalta MARTINE (1993, p. 38) “em
todos os níveis da questão ambiental existem
interesses conflitantes e, portanto, custos a serem
alocados a determinados setores ou
determinadas sociedades”  e quando o que está
em jogo é a localização de grandes empresas, tais
custos tendem a ser socializados pela população
da área receptora de tais capitais, mesmo que,
num primeiro momento, ela não se dê conta de
quão alto eles serão no futuro.

Este parece ser o caso do Paraná na
atualidade, mais precisamente da Região
Metropolitana de Curitiba, área eleita para
exemplificar as estreitas relações entre
“industrialização, Mercosul e questão ambiental”.

Parte-se da premissa, pelo exposto
anteriormente, que o Mercosul constitui-se num
promissor mercado consumidor e que a inserção

do Paraná tem se dado fundamentalmente pela
via dos produtos manufaturados e pela
localização favorável do estado em face de tal
mercado. Igualmente, entende-se que a
participação dos produtos manufaturados
paranaenses tende a se reforçar na medida em
que o estado incrementa seu parque industrial,
particularmente nos setores ligados ao gênero
material de transportes. Desse modo, no jogo de
interesses que antecedeu a atração de certas
indústrias e dentre as vantagens oferecidas, pode-
se identificar os “interesses conflitantes” a que
se referiu MARTINE (1993), citado
anteriormente, particularmente no que concerne
à questão ambiental.

Uma grande polêmica tem permeado a
política de atração de investimentos industriais
no Paraná e muito se tem discutido sobre os
benefícios e os custos do recente processo de
industrialização. Quanto aos benefícios eles são
divulgados pelo governo como sendo inúmeros,
desde a criação de empregos para os paranaenses,
a dinamização de outros setores da economia, a
melhor distribuição da renda, o aumento na
arrecadação de impostos futura (para não dizer
futuríssima, em virtude das concessões dadas),
dentre tantos outros; porém, os custos não são
muito bem explicitados..., como aqueles
referentes à participação de 40% nos
investimentos por parte do estado do Paraná,
através do FDE (Fundo de Desenvolvimento
Econômico), gerenciado pelo Banestado, que
pode alcançar o limite de US$ 300 milhões; os
custos do terreno com cerca de 250.000m2 e
estimado em R$ 12 milhões, além dos
investimentos em infra-estrutura e tantos outros
que, segundo documento divulgado pelo
Senador Roberto Requião, totalizariam um custo
de R$ 562.500,00 por emprego gerado, cerca de
3.200 até o final do projeto no ano 2005.

A esses somam-se os custos ambientais,
particularmente oriundos da implantação do Parque
Industrial Automotivo em área de proteção aos
mananciais, uma vez que o mesmo se localiza na
Bacia do Alto Rio Iguaçu que, pelo Decreto 2964/
80, foi considerada área de manancial e como tal
não permitia a localização industrial.

A despeito dessa limitação legal, em 18 de
março de 1996 a Prefeitura de São José dos
Pinhais aprovou a Lei 03/96 que criou o Distrito
Industrial e a Companhia de Desenvolvimento
de São José dos Pinhais. Apenas em 6 de maio
de 1996, cerca de um mês e meio depois, o
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governo estadual revogou o Decreto 2964/80,
através do Decreto 1751, definindo uma nova
configuração para as áreas das bacias que
compõem os mananciais  e recursos hídricos de
interesse da Região Metropolitana de Curitiba,
excluindo a área do Distrito Industrial.

O RIMA (Relatório de Impacto ao Meio
Ambiente), instrumento criado para salvaguardar
o meio ambiente em face a projetos públicos ou
privados, foi realizado pela Universidade Livre
do Meio Ambiente (Unilivre), e nele tratou-se
da análise da criação do Distrito Industrial e não
do Parque Industrial Automotivo, ou seja, o
RIMA referiu-se genericamente à criação do
Distrito como se não houvesse inquilino certo
para o mesmo. Nessas condições, apesar de
inúmeros questionamentos das entidades
ambientalistas, o Relatório foi aprovado.

Um retrato do jogo de interesses e da visão
dos políticos locais sobre as questões ambientais
que cercam o empreendimento pode ser obtido
observando-se um trecho da justificativa
apresentada pelo Secretário da Indústria e
Comércio de São José dos Pinhais, segundo o
qual “um levantamento feito pela Unilivre mostra
que a área de mananciais está degradada, devido
ao assoreamento de rios, às invasões e à ocupação
desordenada do solo. O distrito industrial irá
resgatar esse ambiente degradado. Uma fábrica
do porte da Renault só vai ordenar as condições
de desenvolvimento da região” (O Estado do
Paraná, 18/04/1996, p. 13).

Nota-se um discurso gratificado ao grande capital,
cuja intervenção reconduzirá o ambiente ao caminho
correto, diferente do que ocorria até então.

Na verdade, trata-se de um processo de
requalificação espacial, ou seja, nova qualidade
e novo valor são imprimidos ao espaço, não sendo
portanto viável a permanência dos usos anteriores,
os quais “verdadeiramente” eram portadores de
condições degradantes ao ambiente.

Nessa ótica, a população de baixa renda, que
anteriormente já feria a legislação residindo no
local, passa a ser a grande responsável pelos danos
ambientais nas áreas de mananciais, pois ela
polui, degrada e compromete o ambiente,
diferentemente dos grandes capitais e dos
loteamentos de classe alta, que estariam
“preparados” para ocupar sem degradar.

Outra questão polêmica é a que se refere à
construção do Contorno Leste, condição para a
implantação da Renault no local, e que corta parte

considerável da área de mananciais e áreas de
proteção ambiental (APA) estaduais e municipais;
aliás ele próprio não submetido ao RIMA.

Há que se destacar também a contradição
dessas ações do governo do estado com aquelas
referentes ao PROSAN (Programa de
Saneamento Ambiental, patrocinado pelo Banco
Mundial), implementadas nos últimos anos e na
mesma área em foco, promovendo o
reassentamento das famílias que ocupavam as
áreas de mananciais, visando a recuperação da
área e o resgate de sua função ambiental.

No entanto, as ações do governo no sentido
de consolidar a vinda dos grandes capitais, tem
isentado os mesmos de uma série de
responsabilidades, dentre elas a ambiental, como
aquela onde a Renault está totalmente isenta de
conseqüências ambientais futuras, é o que consta
no Protocolo assinado entre o estado do Paraná,
o município de São José dos Pinhais e a Renault,
segundo o qual

“...o Estado e o Município comprometem-se
a implementar todos os meios adaptáveis às
circunstâncias do caso, tais como eliminação
de detritos, recuperação de materiais ou
saneamento das águas poluídas e assumir
todas as conseqüências que poderão decorrer
da contaminação do solo, das áreas vizinhas
e/ou lençol freático, de modo a evitar ou
reparar qualquer efeito nocivo, para que a
RENAULT do BRASIL jamais possa ser
acionada em razão de prejuízos de qualquer
natureza, a pessoas ou coisas.
A aprovação das construções do Projeto e a
fiscalização da construção do Parque Renault
do Brasil serão competência do órgão
administrador do Distrito Industrial de São
José dos Pinhais, respeitada a legislação
ambiental” (Protocolo de Acordo Renault-
Estado do Paraná, março de 1996, item 1.3).

Um dos questionamentos mais recorrentes
dos ambientalistas no caso da Renault, referiu-
se à determinação do local para a implantação
do empreendimento sem que alternativas fossem
consideradas.

O interesse da Renault pela área pode ser
entendido quando se observa sua proximidade
ao Porto de Paranaguá, ao Aeroporto Afonso
Pena (aliás, a empresa terá ramais ferroviários
exclusivos e prioridade de atendimento em
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ambos), ao Contorno Rodoviário (em construção),
que permitirá uma rápida e eficaz ligação com as
demais rodovias estaduais e federais.

Tais condições são fundamentais,
principalmente quando se pretende exportar
cerca de 50% da produção. É o que afirmou o
Diretor da Renault para o Mercosul, apontando
a unidade do Paraná como aquela que
centralizará as operações de logística  do
Mercosul (Gazeta do Povo, 18/9/98), além de
produzir, na nova unidade de motores recém
anunciada, cerca de 70% dos motores Renault
no Mercosul até o ano 2001.

Observa-se uma estratégia de produção em
bloco, com fábricas no Brasil, Argentina e
Uruguai, além de Chile, Colômbia e México,
produzindo, em sua maioria, modelos distintos
que alcançarão os demais mercados, além de
unidades específicas para produção de
componentes que abastecerão todas as fábricas
do Mercosul, como as caixas de câmbio no Chile e
os motores no Brasil (Gazeta do Povo, 2/10/98).

Essa estratégia baseia-se nas previsões de que
o Mercosul se transformará no principal mercado
automobilístico mundial, haja vista a
possibilidade de expansão nas vendas, pois
enquanto na Europa e EUA a relação carro/
habitante é de cerca de 1 por 1, ou seja, um carro
por habitante, no Brasil ela é de 1,8 carros por
10 habitantes e na Argentina de 1 carro para 5
habitantes, revelando portanto, um mercado
promissor (Gazeta do Povo, 18/9/98).

Pelo exposto, mais do que respostas sobre a
relação indústria-Mercosul-questão ambiental,
ampliam-se os questionamentos sobre: os
caminhos que têm sido escolhidos para promover
o “desenvolvimento” da sociedade paranaense;
as opções ambientais tomadas e seus
rebatimentos futuros; a geração da expectativa
de solução do problema do desemprego e com
isso a atração de mais pessoas para a Região
Metropolitana de Curitiba (cujo índice de
crescimento tem sido o mais acelerado dentre as
regiões metropolitanas brasileiras, alcançando,
entre 1991 e 1996, 3,4%); a subserviência do
Estado ao grande capital, financiando-o e alterando,
em nome da modernidade e do progresso, a
legislação e comprometendo a eficácia de
instrumentos legais, criados e supervisionados pelo
próprio Estado relativos ao meio ambiente (RIMA,
licenciamento, legislação, ...).

NOTAS

1 Denominação dada a cada um dos países
participantes do Mercado Comum do Sul
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O termo globalização se tornou nos dias atuais
a palavra  da moda. Muito tem-se dito a respeito
do significado desta palavra na  atual fase de
desenvolvimento econômico das nações do mundo,
a bibliografia é vasta e aumenta a cada ano.

Se partirmos do pressuposto de que
vivenciamos uma época de “crises”, crise
econômica, política, social, crise da cidade, do
campo, a própria razão está em crise. No mundo
atual vivemos uma  crise de paradigmas, que
contribui ainda mais para uma definição
imprecisa a respeito de alguns fenômenos
contemporâneos, entre eles a globalização, já  que
a própria ciência econômica vivência uma
profunda crise, onde seus conceitos mais
tradicionais não correspondem mais à realidade.

Para  KURZ (1997, p.135), a palavra de ordem
nos dias de hoje é a globalização, globalização
dos mercados do dinheiro, do trabalho, porém,
o autor esclarece que o mercado mundial existe
deste  o século XVI, e que a economia de
mercado moderna cresceu sobretudo dentro do
espaço funcional das “nações” criadas no século
XVIII. Tal processo se deu com base num
vultuoso estoque de capital nacional que fez
surgir  Estados Nacionais dotados  de sistemas
jurídicos nacionais e infra-estrutura, estendendo-
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reflexões apresentadas.
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se também pelo século XX. Para HIRST &
THOMPSON (1998, p.15),  a atual economia
altamente internacionalizada tem precedentes.
Para eles:

“é uma das diversas conjunturas ou estados
da economia internacional que existiram
desde que uma economia baseada na
tecnologia industrial moderna começou a ser
generalizada a partir dos anos 1860”

Os mesmos autores ainda destacam:

“(...)A diferença entre um sistema comercial
em que as mercadorias e as informações eram
movidas por embarcações a vela e outro  em
que são movidas por navios a vapor e por
eletricidade é qualitativa. Se os teóricos da
globalização querem dizer que temos uma
economia em que cada parte do mundo é
ligada por mercados que compartilham
informações perto do tempo real, então isso
não começou na última década de 70, mas
nos anos 1870” HIRST & THOMPSON
(1998, p.25 e 26).

* Projeto de Pesquisa: “A divisão territorial do trabalho e o processo de industrialização da Microrregião Geográfica de Londrina”.
CPG nº 353120
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No entanto Kurz salienta que pelo menos em
termos econômicos, esta é uma realidade que
pertence ao passado, pois a partir da década de
80 deste século, um novo sistema de coordenadas
surgiu com uma rapidez impressionante,
impulsionado pelos satélites, pela
microeletrônica, pela nova tecnologia em
comunicação e em transportes e pela queda dos
custos energéticos, fazendo surgir um mercado
único e global.

Nesta nova realidade, “tudo passou a ser
negociado a qualquer momento e em toda parte,
desde dívidas de países do terceiro mundo,
passando por toda uma  infinidade de produtos,
mão-de-obra barata, até órgãos humanos”
(KURZ, op. cit. p. 136). Para esse mesmo autor,
a mudança fundamental ocorreu pelo fato do
mercado mundial acabar devassando as
economias nacionais, alcançando até as últimas
das aldeias dos confins do mundo.

Sob a forma do mercado de câmbio europeu,
o sistema de crédito emancipou-se  do controle
exercido pelos  bancos nacionais:

“Um especulador alemão pode operar com
dólares no Japão, uma empresa japonesa pode
tomar empréstimos em marco nos Estados
Unidos. O mesmo vale para a produção: uma
mercadoria que será vendida por uma
empresa alemã no mercado alemão pode ser
elaborada na Inglaterra ou no Brasil, montada
em Hong Kong e o produto expedido do
Caribe” (KURZ, op.cit. p. 136)

Só que a partir da década de 60, ainda para
este autor,  o comércio mundial expandiu-se com
maior rapidez do que a produção mundial. Como
decorrência deste fato teremos por exemplo, que
a produção das “fábricas de montagem”
japonesas na América Latina e na Europa - cuja
tarefa é montar componentes semiprontos, com
a utilização mínima de produtos locais - aparece
como exportação do México para os Estados
Unidos ou da Inglaterra para a Espanha . Neste
contexto não temos uma mera negociação entre
economias nacionais, mas uma nova divisão de
trabalho dentro das próprias empresas
multinacionais. Assim, todos os componentes do
processo produtivo  e do sistema financeiro
perambulam  pelo globo.

Com o processo da globalização tanto o
mercado consumidor, como os investimentos em

tecnologia avançada tiveram que expandir-se por
todo mundo, causando desemprego, perda do
valor da força de trabalho e do poder de compra
nacional, aumentando assim os lucros para
aqueles que detém os meios de produção ou os
“meios de especulação” nesta atual fase.

A atual concorrência passa a exigir um
marketing global, sempre em busca de custos
mais baixos e de maiores vendas, não importando
em que região do mundo. O lema é: “produzir
onde os salários são baixos, pesquisar onde as
leis são generosas e auferir lucro onde os
impostos são menores”1

Com a globalização o capital das empresas
deixa de integrar cada vez mais o estoque de
capital nacional, passando a se internacionalizar.
Estima-se que dentro de pouco tempo mais de
20% do capital alemão estará globalizado, ou seja,
transferido da Alemanha para qualquer outro país
do mundo que ofereça os itens do lema acima
citado. Para Kurz, isso é suficiente para alterar
também a orientação estratégica, onde a
fidelidade à economia nacional vai por água
abaixo, e quando isto acontece, qualquer
estratégia de desenvolvimento econômico deixa
de existir.

As conseqüências deste processo globalizante
são perigosas, pois se a economia privada avança
todos os limites, o Estado permanece restrito às
fronteiras territoriais e se torna cada vez menos
o “capitalista ideal” de Marx, com voz de
comando ativa sobre o estoque de capital
nacional. Assim o Estado se torna um mero refém
nas mãos da iniciativa privada, e se por um acaso
ele tentar impor limites à ação desenfreada do
mercado, as empresas globalizadas  logo o
ameaçam com um êxodo de capitais que podem
causar danos irreparáveis à situação econômica
do país.

Diante de tal conjuntura em que o capital se
apresenta sozinho para dar as cartas, os Estados
procuram a todo custo se integrar às três teses
fundamentais do chamado “Consenso de
Washington”2 : 1- a busca de estabilidade
econômica, com o fim da inflação e inserção de
uma moeda forte; 2- a redução do Estado, com
o incremento do processo de privatização e, 3-
abertura total da economia para o capital
mundial. Mas o que deve ser realçado é que o
capital estrangeiro não visa mais o
desenvolvimento do país como um todo, mesmo
assim os governos tentam atraí-los com a redução
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de impostos e outras regalias. “O resultado passa
a ser a diminuição do número de empregos,
causada pela racionalização, a evasão de lucros e
a ausência de garantias para os investimentos”
(KURZ, op.cit. p.136).

Assim, as diferenças entre os países pobres e
ricos são lentamente niveladas, mas não em
termos do bem estar geral, mas de um mal estar
ameaçador causado principalmente pelo
desemprego estrutural. Estima-se que hoje os
Estados Unidos e a Europa tenham 35 e 60
milhões de pobres respectivamente.

A globalização impõe em toda parte do globo,
uma mentalidade voltada para a exportação, ou
seja a integração direta e sem entraves  ao
mercado  mundial, ao passo que
simultaneamente um número cada vez menor de
pessoas consegue integrar-se  economicamente
a esse mesmo mercado. Zonas livres de comércio
como o Nafta, a Comunidade Européia ou o
Mercosul, só tendem a agravar o problema, pois
geralmente aceleram a desintegração da
economia nacional e promovem e união
multinacional de pequenas ilhas de
desenvolvimento. (KURZ, 1997, p. 139).

O aumento do desemprego e da miséria,
ambos globalizados passa a ser também
consequência da falta de recursos financeiros dos
Estados que abandonam  a sua própria sorte uma
parcela cada vez maior da população, roubando-
lhe o direito  à cidadania. Para Kurz, as
autoridades nesta situação, buscam apenas
manter o controle militar sobre os setores
“extraterritoriais” da miséria e da barbárie.

A globalização gera obscenas ilhas de riqueza
e  produtividade em meio a um mar de pobreza
e miséria. O resultado desse arquipélago passa a
ser o aumento da criminalidade e da barbárie
mesmo nos países “ditos desenvolvidos” e que
até a pouco tempo garantiam o bem estar a
grande maioria de sua população.

Segundo DIMENSTEIN (1995, p.5-7), os
Estados Unidos, maior potência militar  do
planeta, está perdendo uma batalha dentro de
suas próprias fronteiras, a violência,
principalmente entre os jovens daquele  país, vem
causando 20 mil assassinatos por ano, 55 por dia,
em dois anos tem-se quase o mesmo número de
soldados americanos mortos no Vietnã. Existem
cerca de 300 mil estabelecimentos que vendem
armas, um número maior do que postos de
gasolina.

Esses números são reflexo da marginalidade
e do colapso das relações sociais que abalam a
sociedade americana e inevitavelmente todo o
mundo globalizado. A violência progride a
medida que progride a marginalidade, ou seja, a
incapacidade de integrar pessoas à comunidade,
causada principalmente pela dificuldade de obter
empregos. A situação de violência chegou ao
ponto de que estatisticamente é menor a chance
de um jovem em bairro como o Harlem chegar
aos 40 anos de idade do que a de jovens de países
como Bangladesh, marcados pela pobreza e por
doenças. (DIMENSTEIN, op. cit.)

Kurz  é enfático ao apontar o resultado desse
tipo de globalização nada favorável:

“Uma economia global limitada a uma
minoria sempre mais restrita é incapaz de
sobreviver. Se a concorrência  globalizada
diminui cada vez mais o rendimento da
produção industrial e assola numa proporção
ascendente a economia das regiões, segue-se
logicamente que o capital mundial minimiza
seu próprio raio de ação. A longo prazo o
capital não poderá insistir na acumulação
sobre uma base tão restrita, dispersa por todo
o mundo (...)” (KURZ, 1997, p. 140)

Além disso, a globalização acarreta uma nova
contradição estrutural entre o mercado e o
Estado, pois, através da internacionalização do
estoque monetário, o capital foge ao controle
estatal diminuindo as receitas públicas, receitas
essas essenciais para o investimento em infra-
estrutura que tanto necessita o capital
globalizado. “A globalização tira do poder do
Estado os meios financeiros imprescindíveis para
o próprio desenvolvimento da globalização”
(KURZ, 1997, p.140).

Entretanto, são sobretudo as reações
desesperadas dos homens “cuspidos” do
mercado que desencadeiam a crise do novo
sistema mundial. Os custos da “segurança
crescem em proporções astronômicas: “Os
antigos países imperialistas, numa economia
globalizada, não podem mais declarar guerra uns
aos outros, mas são obrigados a mobilizar
conjuntamente uma “polícia mundial” contra os
perdedores globais, a fim de garantir condições
sociais condizentes às ilhas de riqueza”
(KURZ,1997, p.140)

Sobre a ascensão de alguns países asiáticos,
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dos chamados “tigres asiáticos”, o mesmo autor
aponta que estes  países e mesmo o Japão,
percebem desde 1992, os “limites do
crescimento”, do mesmo modo que o Ocidente.
Segundo Kurz, a ascensão asiática baseia-se
sobretudo em uma destruição desconsiderada do
meio ambiente e na sobrecarga da infra-estrutura
esgotada. “ Em Taiwan, já secaram 70% das
reservas de água, e a “água potável” está
começando  a arruinar até as máquinas; e um
saneamento dos danos causados ao meio
ambiente custaria o quíntuplo das reservas de
divisas de Taiwan” (KURZ,1997, p.123).

O mesmo se aplica aos horríveis exemplares
do neoliberalismo na América Latina, onde em
alguns países, um câmbio artificialmente elevado
em relação ao dólar havia criado a impressão de
estabilidade, uma impressão desfeita após o
colapso da economia mexicana, no início de 1995
e da economia russa em 1998, assim como a
própria crise econômica brasileira neste mesmo
ano, agravada ainda mais no início de 1999.
Ainda para este autor, o milagre neoliberal na
América Latina, até a metade da década de 90,
não passou de uma ilusão estatística, pois as altas
taxas de crescimento referem-se a um ponto de
partida que foi o resultado da “década perdida”
e de uma desindustrialização brutal. Já com
relação à Europa Oriental, salienta que a
enganação estatística é ainda maior, pois mesmo
em países de exibição do neoliberalismo, como
a Polônia, a Hungria e a República Tcheca, as
reformas neoliberais fizeram recuar em até 40%
a produção das industrias transformadoras, desde
1989. Na Rússia, onde a economia de mercado
foi idolatrada até pouco tempo, este número
chega a mais de 50%. Para Kurz, o balanço global
do neoliberalismo e das reformas, no sentido da
economia de mercado revela uma única catástrofe.

Entretanto o discurso sobre a globalização é
bastante divergente. Alguns autores não
concordam com esta posição catastrófica de Kurz
e argumentam que  existe a possibilidade de
estratégia política e de ação para um controle
nacional e internacional de economias de
mercado, com o objetivo de fomentar metas
sociais. HIRST E THOMPSON (1998, p. 14
e15), não só defendem esta tese como também
acrescentam que a globalização da maneira que
é defendida por seus defensores mais
extremados, é basicamente um mito e apontam
alguns fatores que devem ser considerados:

1- A atual economia altamente internacionalizada
tem precedentes. E em certos aspectos, a
economia internacional atualmente é menos
aberta e integrada do que o regime que
prevaleceu de 1870 a 1914.
2- Empresas genuinamente transnacionais
parecem ser relativamente raras. E a maior parte
das empresas tem uma forte base nacional e
comercializa multinacionalmente fundada em
uma maior localização nacional da produção e
das vendas, e não parece haver uma maior
tendência de crescimento de empresas realmente
internacionais.
3- A mobilidade do capital não está produzindo
uma transferência maciça de investimentos e de
empregos dos países avançados para os países
em desenvolvimento. Ao contrário, o
investimento externo direto é altamente
concentrado nas economias industriais
avançadas, e o Terceiro Mundo continua
marginalizado, tanto em relação aos
investimentos quanto às trocas, exceto em uma
pequena minoria de novos países
industrializados.
4- Como admitem alguns dos defensores
extremados da globalização, a economia mundial
está longe de ser genuinamente “global”. Ao
contrário, os fluxos de comércio, de investimento
e financeiro estão concentrados na Tríade da
Europa, Japão e América do Norte, e parece que
esse domínio vai continuar.
5- Portanto, essas grandes potências econômicas,
o G3, têm então a capacidade, especialmente se
coordenam a política (grifo nosso), de exercer
fortes pressões de governabilidade sobre os
mercados financeiros e outras tendências
econômicas. Assim, os mercados globais não
estão fora da regulação e do controle, ainda que
o alcance atual e os objetivos da governabilidade
econômica sejam limitados pelos interesses
divergentes das grandes potências e pelas doutrinas
econômicas que prevalecem entre suas elites.

Se em certos aspectos, a atual economia
internacional é menos integrada do que no
período 1870-1914, são estes aspectos que fazem
a diferença. Todo o desenvolvimento tecnológico
ligado à transportes, microeletrônica e
informática, que formam a base estrutural do
processo de globalização, ocorreram
principalmente na segunda metade deste século,
assim parece difícil buscar esta comparação entre
períodos técnico-científicos tão diferentes.
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Quanto as empresas genuinamente
transnacionais serem raras e com uma forte base
nacional, deve-se salientar que esta base nacional
é relativa e limitada, haja vista o aumento
contínuo do desemprego em todas as nações do
mundo em crise, com exceção dos Estados
Unidos, que pela sua conjuntura histórica capitalista
ainda goza de estar fora da crise mundial.

Como pode ser constatado as opiniões sobre
o processo de globalização são divergentes, o que
contribui ainda mais para a sua forma ideológica.
Para BATISTA JR., a ideologia da “globalização”
funciona como conveniente cortina de fumaça.
Os governos têm-se  servido da “globalização”
para isentar-se  de responsabilidade por tudo de
negativo que acontece na economia,
transferindo-a para o âmbito de forças
supranacionais  fora do seu controle.
Desemprego, privatizações, mercados financeiros
instáveis, tudo passou a ser uma consequência
das exigências de competição em uma economia
“globalizada”. A “globalização” virou pau para
toda obra. É desculpa para tudo e desfruta, além
disso, da imortal popularidade de explicações que
economizam esforço de reflexão (apud HIRS
&THOMPSON, 1998, p. 11).

No que se refere a Microrregião Geográfica
de Londrina, cabe aqui procurar identificar até
que ponto este processo global, tem reflexos na
economia dessa microrregião. Nesse ponto a
dualidade global-local torna-se o ponto central
do debate.

Segundo  SANTOS (1996, p. 266 e 267), no
plano global, as ações globais,
desterritorializadas, constituem normas de uso
dos sistemas de objetos localizado, já no plano
local, o próprio território se constitui numa norma
para o exercício das ações.

“A partir dessas duas ordens, se constituem ,
paralelamente, uma razão global e uma razão
local que em cada lugar se superpõem e, num
processo dialético, tanto se associam, quanto
se contrariam. É nesse sentido que o lugar
confronta o Mundo, mas, também, o
confronta, graças à sua própria ordem.”
(SANTOS, 1996, p.267)

Para esse mesmo autor, os objetos que
constituem o  espaço geográfico atual, são
intencionalmente fabricados e localizados,
buscando sempre o exercício de certas finalidades.

Assim a ordem espacial resultante é também
intencional. Estes objetos são frutos da ciência e
da tecnologia e buscam uma exatidão funcional.

As etapas das ações podem ser rigorosamente
previstas,  buscando com isto uma maior
produtividade econômica ou política às ações e
ao espaço no qual estas incidem. Trata-se para o
autor  da possibilidade de uma ação racional
sobre um espaço racional. Ora, não é necessário
salientar que toda esta racionalização tem como
principal objetivo o “mercado”.   Mas o espaço
não é homogêneo, assim a distribuição de objetos
e ações no espaço se dá de forma diferenciada.
Alguns espaços ou subespaços como diz o autor,
dotados com  objetos modernos e atuais, podem  ser
atraentes para as ações  de interesses dos agentes
hegemônicos, formando  subsistemas hegemônicos.

É a partir desses objetos atuais, ligados as
ações, que se realiza a “velocidade do mundo”,
somente possível através da instigação da
competitividade, diga-se de passagem, a palavra
de ordem da atual política econômica
internacional comandada pelo neoliberalismo.
Essa competitividade, que por sua vez é uma
ação, é  para Santos, a maquina de guerra de uma
mais-valia universal de impossível medida, é
nesse mundo belicoso a mais guerreira de todas
as ações.

Para esse autor, não há um espaço global, mas
espaços  da globalização mundializados reunidos
por redes. E se ele não é homogêneo, vem a tona
a teoria das vantagens comparativas. BENKO
(1996, p.80), lembrando essa teoria de D.
Ricardo, diz que esta é uma referência
incontornável e que  nesse modelo a globalização
procede de três  pontos: 1- da suposta existência
de um mercado supranacional; 2- das dotações
em recursos dos territórios (nacionais); 3- do
princípio da divisão do trabalho e do critério de
especialização adotado. Para Benko, o mercado
mundial não existe, devido a forte interferência
dos Estados, sendo mais conveniente considerar
apenas como um comércio internacional. Além
disso, não são mais as matérias-primas que
constituem os recursos mais estratégicos das
vantagens comparativas, mas as habilidades (ou
ações que fala Santos) que os atores territoriais
podem desenvolver, promovendo as
externalidades apropriadas. Se a divisão
internacional do trabalho procede das vantagens
comparativas, estas decorrem de externalidades
que não são estáticas, mas dinâmicas, o que aqui
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pode-se entender como fruto das ações colocadas
por Santos (1996).

Assim tentando superar a análise ricardiana
Benko procura fazer um histórico das mudanças
que caracterizam a revolução industrial, afetando
políticas adotadas pelas empresas no contexto
da organização global, assim como as políticas
que os Estados praticam no âmbito dos territórios
nacionais. Para ele, a revolução industrial
originada pela maquinização dos processos
produtivos, pela cientifização dos conhecimentos
técnicos (a tecnologia) e pelos modelos de
organização econômica, criaram uma situação
concorrencial até então desconhecida. Essa
cientifização permitiu que o Know-How
dificilmente difundível fosse transformado em
conhecimentos fáceis de serem apropriados por
atores convenientemente educados em várias
partes do globo. Tal processo gerou a reprodução
das estruturas produtivas (tecnologias e modelos
de organização) e sua difusão por outras
empresas e novos lugares. Isso não só intensificou
ainda mais a concorrência como transformou a
composição produtiva dos contextos locais.

O argumento de Benko é que os contextos
locais de meios inovadores ou dinâmicos
assumiram o controle dessas transformações,
fazendo-as servir ao seu desenvolvimento,
enquanto que os demais meios sofreram os
efeitos com fortunas diversas, mas sempre de
modo a não conseguir estabelecer uma dinâmica
autógena. Assim Benko, classifica os contextos
locais e suas transformações ao longo da era
industrial em quatro categorias:
1- os sistemas com meios inovadores, que
fechados em si adotam técnicas de Pesquisa e
Desenvolvimento P& D, o que lhes confere a
capacidade de controlar a criação tecnológica e
que por seu custo, são de natureza a frear a
entrada, nesse domínio de eventuais concorrentes.
Desta forma conseguiram controlar as forças micro
e macro da globalização colocando-as a serviço de
seu próprio desenvolvimento;
2- os sistemas com meios dinâmicos que
conseguiram organizar-se  para tirar partido das
oportunidades  e que conheceram, devido a isto,
desenvolvimentos notáveis, porém, mais cedo ou
mais tarde esbarraram na necessidade de
dominar formas mais avançadas de inovação
tecnoorganizacional e assim são prejudicados por
práticas e culturas industriais que não os
predispõem para isso;

3- os pseudo-sistemas territoriais, assim
qualificados porque não têm dinâmica autógena,
seus meios são desestruturados; sofrem as
políticas das multinacionais e as dos Estados, com
capitais diversos e resultados ambivalentes;
4- os sistemas cuja dinâmica é mantida de
maneira exógena. (BENKO,1996,p.84 e 85).

Poder-se-ia pelas políticas atuais do governo
brasileiro, que se traduzem em abertura do
mercado nacional, aumento das importações,
queda das exportações e uma taxa de juros ultra-
elevada, que aos poucos vem desestruturando
todo o desenvolvimento industrial e agrícola do
país, enquadrar a Microrregião Geográfica de
Londrina, como pseudo-sistema territorial, sem
dinâmica própria, passivo à políticas comandadas
pelo capital externo e com o apoio do Estado.
Um espaço passivo as regras de uma nova divisão
territorial do trabalho da era da globalização.

Para SANTOS (1996,p.104), a divisão do
trabalho constitui um motor da vida social e da
diferenciação espacial, e por ser movida pela
produção, atribui sempre uma nova função aos
lugares. Com as economias do mundo, a marcha
do capitalismo e o surgimento do processo de
industrialização amplia-se a tendência de
diversificações de forças sociais, sobre a
diversificação da natureza. “Hoje o motor da
divisão do trabalho, tornada claramente
internacional,  é a informação”.

O mesmo autor vai além quando ralaciona a
divisão do trabalho como um processo onde os
recursos disponíveis se distribuem social e
geograficamente. Neste caso por recurso deve-
se entender toda possibilidade material ou não,
de ação oferecida aos homens (indivíduos,
empresas, instituições), são coisas naturais ou
artificiais, relações compulsórias ou espontâneas,
idéias, sentimentos, valores. A partir da
distribuição desses dados os homens mudam a
si mesmos e seu entorno. Assim essa ação
transformadora faz com que a cada momento os
recursos sejam outros. O valor de um recurso
depende de sua qualificação geográfica, isto é,
da significação conjunta que todos e cada qual
obtêm pelo fato de participar de um lugar. Fora
dos lugares os recursos são abstrações. “Por isso
a formação socioespacial e não modo de
produção constitui o instrumento adequado para
entender a história e o presente de um
país”(SANTOS,1996 p.107). Cada atividade é
uma manifestação do fenômeno social total. A
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divisão do trabalho resulta da distribuição das
atividades, isto é, da distribuição da totalidade
dos recursos, e o que permite à totalidade dos
recursos de funcionalizar-se e objetivar-se  são
os lugares.

Santos realça a importância dos lugares, sendo
estes os condicionantes dos movimentos do
espaço. O movimento dos lugares é um
movimento discreto, heterogêneo e conjunto,
desigual e combinado e é esse movimento que
passa a condicionar a própria divisão do trabalho,
sendo um resultado e uma condição, porém é a
divisão do trabalho que é decisiva, na medida
em que é ela a portadora das forças de
transformação, conduzidas por ações novas ou
renovadas, e encaixadas em objetos recentes ou
antigos, que as tornam possíveis (SANTOS,
1996,p.107 à 109). Essa divisão territorial do
trabalho, cria uma hierarquia entre lugares e
segundo sua distribuição espacial,  redefine a
capacidade de agir de pessoas, firmas e
instituições. Para Santos a divisão do trabalho
gera conflitos, sendo alguns mais relevantes. O
primeiro é a disputa entre o Estado e o Mercado.
Dentro do mercado, as diversas empresas,
segundo a sua força, e segundo os respectivos
processos produtivos, procuram defender seus
interesses induzindo uma divisão do trabalho. As
diversas escalas do poder público também
concorrem  por uma organização do território
adaptado à seus interesses. Assim, as políticas
do poder público e das empresas têm
fundamento na divisão territorial do trabalho e
buscam modificá-la à sua imagem.

A divisão territorial do trabalho é  o reflexo
espacializado da divisão social do trabalho. Para
Santos é necessário levar-se em conta além do
trabalho vivo  ou trabalho social, o trabalho
morto, isto é, a divisão territorial do trabalho
morto. Aqui trabalho morto, na forma de
ambiente construído, acaba tendo um papel
fundamental na repartição do trabalho vivo. O
autor ainda cita que não só o ambiente
construído, o espaço modificado pelo homem, o
espaço geográfico em si, ou a segunda natureza
de Marx, mas também as feições naturais do
território, têm,  ainda hoje, influência sobre a
maneira como se dá a divisão do trabalho.

Tanto os fatores naturais como o meio
ambiente construído, são virtualidades, a utilizar
ou não. Para Santos (1996, p. 112),  a noção de
prático-inerte introduzida por Sartre é

igualmente fundamental: “o processo social está
sempre deixando heranças que acabam
constituindo uma condição para as novas etapas”
Uma plantação, um porto, uma estrada, a
densidade ou a distribuição da população,
participam dessa categoria de prático-inerte, a
prática depositada nas coisas, tornada condição
para novas práticas.

No caso de Londrina, tem-se a condição da
fertilidade natural do seu solo, uma característica
que atraiu ações empreendedoras ao norte do
Paraná à partir de meados da  década de 1920.
Na verdade, se a fertilidade valorizava os solos
no norte do Paraná, o mesmo era desvalorizado
pela sua pior localização em face à distancia do
mercado. MUNGUIA PAYES (1984, p. 21 e 22)
analisa o deslocamento do café para o norte do
Paraná em função da renda da terra. Para este
autor: “está aí a chave para entendermos a
incorporação de terras do norte do Paraná à
cafeicultura; o rompimento da relação entre a
maior fertilidade e a pior localização”. Segundo
ele, trata-se de uma maior fertilidade dos solos
do norte do Paraná, com relação aos piores  que
determinavam o preço geral e o preço de mercado
no Estado de São Paulo. Assim com o passar do
tempo as vantagens da fertilidade dos solos,
acabou por compensar  as desvantagens de
localização.

Se faz lembrar que estas terras foram vistas
num primeiro momento com o objetivo  de se
plantar algodão, empreendimento que foi logo
substituído por um projeto de colonização pela
Companhia de Terras Norte do Paraná - CTNP.
O sucesso deste empreendimento se deve graças
a estrada de ferro, o prático-inerte principal nesta
fase pioneira, que também fazendo parte do
projeto, serviu  como corredor de acesso e
escoamento da produção nessa região.

Pode-se dizer que são estes dois fatores, a
fertilidade do solo como uma “vantagem
comparativa”,  e a estrada de ferro, fruto de “uma
ação”, assim como, as diretrizes bem definidas
pela CTNP, que dividiu as terras em pequenos
lotes de 10, 15 e 20 alqueires em sua maioria,
que deram impulso para que Londrina se
tornasse  um polo regional de grande expressão
da região sul. A divisão territorial do trabalho na
região londrinense se inicia com base nestes
fatores.

Para SANTOS (1996, p.113): “a atual
repartição  territorial do trabalho repousa sobre
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as divisões territoriais do trabalho anteriores”,
assim para o entendimento da divisão territorial
do trabalho da Microrregião Geográfica de
Londrina na era da globalização se faz necessário
o entendimento histórico das diversas divisões
territoriais do trabalho que acabaram se
manifestando nessa região. Desde sua origem
como uma região estritamente agrária, passando
pelo processo de  industrialização da agricultura
e pelo crescimento  do setor secundário e
principalmente do terciário nas décadas de 70 e
80, até as atuais políticas que se constituem em
novas tentativas de industrialização para esta
região.

NOTAS

1 Pensamento formulado pela revista
especializada alemã “Wirtschaftswoche”

2 Expressão forjada pelo economista John
Williamson, durante seminário promovido pelo
governo americano em 1993.
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INTRODUÇÃO

Independentemente do rumo específico da
indústria da confecção local, aqui abordaremos
todo o contexto da  Política Industrial  de
Londrina, ou seja,  de um modo mais abrangente,
considerando   todos os outros   setores da
economia local. Desde já é preciso  observar que
há  um encaminhamento político  voltado para a
busca de soluções combinadas em termos de
recursos financeiros e humanos para um rumo
industrial, seja um complexo, seja uma dada
especialização. Entre os instrumentos
institucionais  que a Política Industrial local  prevê
para tornar   Londrina  um  tecnopólo (têxtil,
confecção, alimentos, química) estão os cursos
de nível superior (engenharia eletrônica,
engenharia da computação, química, estilismo e
moda), bem como a formação de mão-de-obra
preparada em escolas profissionalizantes  de 1º e
2º graus, como o  SENAI e o CEFET (cujos cursos
ainda não foram definidos).  O que a sociedade
local cobra tanto do setor privado quanto das mais
diversas instâncias de governos, é quanto ao rumo
para a economia industrial local.

Política  de industrialização recente em Londrina

José Barreira*

RESUMO

Este trabalho trata das dificuldades de política industrial urbana aplicada numa cidade de porte médio no interior
do país, mesmo num contexto de intensificação da internacionalização da economia, ou seja, quando grandes
fluxos de informações digitais estão reduzindo gradualmente as desigualdades funcionais persistem e separam os
grandes centros industriais e de negócios dos demais portes funcionais. Este estudo (sobre a luta pela industrialização
de Londrina) levanta, na verdade, um elenco de dificuldades de naturezas jurídica, política e econômica que
envolvem espontânea ou pragmaticamente a redução de economia de aglomeração combinada no processo de
metropolização. Enfoca as práticas das políticas locais voltadas para equipar médios centros urbanos de modo a
alterar os desníveis quanto à capacidade de localização industrial, justamente numa fase de transição entre fordismo
e pós-fordismo.

PALAVRAS-CHAVES: Políticas industriais, fiscais e tributárias. Infra-estrutura pública e privada.

A despeito de que uma das suas características
históricas seja a  de  fácil disseminação embora
sem  mercados  cativos, hoje encontra novos e
sérios obstáculos, principalmente aqueles
derivados das condições sociais, econômicas e
culturais. Com a  competição internacional de
roupas, penetrando em todos lugares,  o setor
privado sozinho não dá conta de resolver, talvez
nem com a intervenção do poder público local.
Em que pese as indústrias de fiação e de
tecelagem  serem as mais exigentes em termos
de mão-de-obra especializada, são as mais
promissoras tanto em termos  de expansão de
mercados quanto pelos equipamentos modernos
disponíveis, se  comparado com a situação do
ramo  de confecção.

Estamos  diante  de uma  análise sobre a
Política de Desenvolvimento Industrial em
Londrina que foi  preparada metodologicamente
para  fortalecer as pequenas empresas e introduzi-
las num complexo de indústrias complementares,
como por exemplo os ramos de fiação, tecelagem
e de confecção.  As indústrias de produtos finais
como as de confecção estão, em parte, exercendo
uma pressão de cima para baixo  requerendo não

* Professor Adjunto na Universidade Estadual de Londrina. E-mail:  barreira@geo.uel.br
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apenas uma  especialização do ramo de  fiação
local e regional, mas também  sua extensão  ao
ramo da tecelagem.  Um pólo de tecnologia
dinâmico,  conforme sugere STORPER , deve
dar muita atenção ao  desenvolvimento da divisão
social do trabalho e aos mercados de trabalho
especializado  de baixo para cima,  como forma
de fortalecer as  inter-relações  empresariais. 1

Nem as indústrias de  confecção  numa  ponta
final e nem as indústrias de tecidos  na outra estão
preparadas para obter vantagens significativas
num quadro de competição internacional. A
começar pelas relações intersetoriais  locais, onde
a cadeia fiação/tecelagem/confecção  mantém-
se dissociada.  As figuras 1 e 2  poderão dar uma
idéia das  lacunas entre os ramos de fiação,
tecelagem e confecção, cujo preenchimento exige
muito mais  do que uma política industrial até
mesmo de nível nacional, para poder alcançar
resultados objetivos. Os interesses,   a capacidade
de investimentos e uma diversidade de apoios
políticos  são reduzidos no Paraná.

1.OS DIVERSOS ENTRAVES ÀS POLÍTICAS
INDUSTRIAIS NO INTERIOR DO
PARANÁ

Há uma série de medidas  tomadas pelo
governo do estado que vêm resultando em
constantes manifestações de desagrado  no
interior do Paraná  envolvendo aí tanto setores
públicos como  privados. As reações  contra
atitudes do governo acabam, segundo os políticos
e empresários locais,  encobrindo ou ofuscando
a  potencialidade econômica  regional, ao mesmo
tempo em que  contribuem,  indiretamente,  para
um crescimento desigual dos investimentos
industriais na região metropolitana de Curitiba.
Todas as críticas voltam-se para algo  em torno
do  “Governador de Curitiba”.   Aqui estamos
diante de dois fatos que merecem registro e
reflexão, ou seja,  em torno das  políticas
industriais. Em setembro de 1995,  Curitiba
sediou a mais completa exposição agro-industrial
sob o título de  Feira do Paraná com poucos
expositores do interior do estado. Neste evento, o
primeiro fato de desagrado  decorreu da seguinte
expressão do secretário estadual da Indústria,
Comércio e Desenvolvimento Econômico: Estamos
esperando você na Feira do Paraná. A nossa
Curitiba, o nosso Paraná estão prontos para recebê-

lo2 . Isto foi o suficiente para que o presidente da
Associação Comercial e  Industrial de Londrina,
oficializasse em setembro   a  sua crítica junto ao
governador  argumentando que o  senhor Cássio
Tanigushi não é secretário de Indústria e Comércio
de Curitiba, mas de todo o Paraná 3.

 O segundo é que a centralização em Curitiba
de eventos como este  vem prejudicando   muitos
empreendimentos regionais em andamento,  uma
vez que as feiras locais e regionais representam
as vitrines das suas atividades econômicas. Para
o presidente da Associação Industrial de
Londrina os grandes eventos regionais expõem
de modo mais eficiente o potencial  e as
características  do próprio estado  que aqueles
sediados  na capital com espaços  para expositores
do  interior do Paraná.

 Estas indignações chegam a ser  importantes,
pois fazem coro em  todo o interior e  expõem,
revelam e gravam um símbolo de luta pela
descentralização das decisões de governo e, por
conseguinte, pela  desconcentração de muitos
empreendimentos  fortemente centrados nas
regiões metropolitanas brasileiras, a despeito das
reversões em andamento.  Empiricamente, tais
manifestações se apresentam como condutas
necessárias   para uma Política Industrial no
interior dos estados. As nossas observações  são
de  que as fusões de interesses públicos e privados
locais têm representado uma espécie de
politização, em parte, decorrente da negação
crítica de tudo aquilo que apresente como
manifestação de extrema concentração, seja de
recursos  financeiros, seja de renda e  de
atividades industriais, serviços e comércio.

Percebemos ainda que quando se trata de
políticas industriais no interior dos estados,  a
forma e o conteúdo de cada  organização do
espaço são  expostos, quando as suas  essências
se revelam. Ou seja, todas as manifestações da
vida social, cultural, econômica e política,  que
possam  estar presentes numa organização
espacial,   são sentidas com muita clareza,  não
apenas no meio  acadêmico, mas de uma forma
mais aguda  pela classe política, exatamente
aqueles que  trabalham concretamente  com
organizações espaciais locais ou  regionais.

Embora não considerando o território
paranaense como uma  unidade histórica e, por
conseqüência, levando em conta que o
crescimento dos setores industriais no interior
do Paraná não representa, como no caso paulista,
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uma retomada de crescimento incorporando
desconcentração da Região Metropolitana de
Curitiba, bem como os laços históricos do Norte
do estado serem mais estreitos com a economia
paulista, é preciso aqui levar em conta que há
uma concentração expressiva das atividades
econômicas acompanhadas do papel de sede
político-administrativa do estado.

A cidade de Curitiba possui três áreas
industriais, sendo que a  principal  recebe o nome
de Cidade Industrial e segue  um  modelo de
preservação ecológica, o que por si só  já exerce
um processo seletivo para  projetos industriais
que queiram  ingressar nesse distrito. As
instalações industriais nesse caso assumem uma
severa seletividade que toma o   rumo das
incorporações  técnicas e tecnológica mais
modernas e de capital intensivo.

A  combinação  entre a concentração de
fornecedores específicos e a centralização da
capacidade de produzir e reproduzir  tecnologias
na região de Curitiba se contrapõe com  a
descontinuidade ou  ausência  dessas  mesmas
condições no interior do estado do Paraná. Uma
disposição  desigual,  como essa,   de
equipamentos urbanos  tanto entre o Norte do
Paraná e a Região Metropolitana de Curitiba,
quanto a uma  situação relativamente privilegiada
dos centros urbanos localizados no estado de São
Paulo4, pesam sobre a Política Industrial em
Londrina.  Em termos comparativos, a atração
de investimentos para Londrina enfrenta
determinante histórica e  condições favoráveis
de ofertas  urbanas  tanto no interior  paulista
quanto à política industrial posta em prática pelo
atual  governo do estado concentra-se na  Região
Metropolitana de Curitiba. Em 1985 esta já
concentrava cerca de  39,4% do pessoal ocupado
na indústria do Paraná.

O  processo de desconcentração da região
metropolitana  paulista não está mais circunscrito
apenas aos  centros urbanos como Ribeirão Preto,
Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, Rio
Claro, São Carlos e, até mesmo,  atraído pelo
Triângulo Mineiro como Uberlândia e Uberaba
que, por sinal, também compõem uma extensão
da economia paulista, como o Norte do Paraná.
Porém acresce-se aqui uma outra grande
diferença: o BIRD (Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento)   vem atuando
na escolha de áreas no interior  paulista e mineiro,
as quais  poderão receber investimentos

internacionais5 .  Tais  centros  carregam    fatores
atrativos os quais foram incorporados ao longo
de suas   inserções   na formação do mercado
nacional, ou   mais do que isto,  ao núcleo da
economia brasileira.  O que vemos hoje, entre as
economias “paranaense” e “paulista”  são
diversos fatores de continuidade mas também
de  descontinuidades entre os aparelhos urbanos
(a infra-estruturas). Contudo, as diferenciações
entre  aparelhos urbanos resultam não apenas
em desiguais  possibilidades de aglomeração
industrial, mas também em diferentes
capacidades para  selecionar tipos desejados de
novos investimentos6 .

Contudo, face às ligações umbilicais entre
Londrina e Maringá com a economia paulista,
somente nestes últimos anos de final do atual
século estes centros estão entrando numa fase
da  adolescência industrial e começam a se  tornar
interessantes, ainda que de forma impulsiva. A
outra face  autoritária do mesmo processo de
inibição industrial, no interior do estado, ainda
se concentra nas vantagens aglomerativas
exercidas pela região Metropolitana de Curitiba
com todas as suas particularidades funcionais.

Diante deste  panorama árido quanto às
capacidades  desiguais de atração de novos
investimentos no interior do Paraná,  o poder
público executivo  municipal em Londrina
adiantou-se  politicamente para uma face do
controle  administrativo  voltado para articulação,
em conjunto com organismos do setor privado
local via ACIL (Associação Comercial e Industrial
de Londrina), a ADETEC (Associação de
Desenvolvimento Tecnológico de Londrina),
bem como órgãos  oficiais  como  UEL
(Universidade Estadual de Londrina, através da
Fábrica de Medicamentos), IAPAR (Instituto
Agronômico do Estado do Paraná) e EMBRAPA
(Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias).
A sua postura, de certa forma, é agressiva
também para a  criação de suportes burocráticos
que possibilitem criar condições não apenas nos
bastidores,  mas concretas e efetivamente
favoráveis para  implantação  gradual de novas
bases  tecnológicas importantes, tanto em termos
de expansão de equipamentos como de novas
instituições de pesquisas e de mão-de-obra
especializada para todos  os ramos da indústria local.

 Na verdade, o que se vem buscando através
das políticas de industrialização  em
determinadas regiões do Paraná, como  os casos
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de Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e
tantas outras cidades acima de 50 mil habitantes,
é o  nivelamento de todas  aquelas condições
que representem vantagens  aglomerativas para
a implantação de novas unidades fabris,  como
por exemplo  a expansão e qualificação  dos
parques industriais locais  e criação  de institutos
de pesquisas para dar suporte para a capacitação
tecnológica adequada à base econômica regional
exposta.  A expressão agressiva aqui é pertinente
para adjetivar o grau de intensidade com que as
políticas voltadas  para a industrialização do
interior são exigidas para se obter quaisquer
resultados positivos.

Mesmo que timidamente, um panorama
resultante  dos esforços locais  pela
industrialização no interior do Paraná, iniciadas
há pouco,  já começou  a revelar  alguns sinais de
economias de aglomeração como é o caso de
Cambé e Ibiporã,  formando com Londrina um
aglomerado  urbano  com uma gradual
incorporação de funções de metrópole regional,
principalmente pela qualificação e escala de
abrangência  dos seus serviços. As instalações
industriais tanto em Cambé quanto em Ibiporã
e mesmo em Rolândia  já estão se beneficiando
mas de um  modo subordinado e explícito7   à
proximidade com Londrina.  As participações  da
produção industrial em Cambé e Ibiporã em
1992 representaram 65,6% e 54,0%
respectivamente dos ICMS locais (em 1995,
Ibiporã nivelou-se  com Cambé   atingindo os
67%). Enquanto isso, em  Londrina a
participação do ICMS industrial em 1995
permaneceu em torno dos  37%.

Tanto o porte quanto o papel funcional atual
do setor industrial em  Londrina tem sido   objeto
de sérias  discussões por toda sociedade local,
pois os interesses mediados por  políticas
industriais  regionais   não correspondem aos
verdadeiros estatutos políticos regionais; na
verdade representam apenas  estratégias locais
para ampliar as bases da economia de
aglomeração, já que alguns segmentos do setor
privado  perceberam e estão tirando vantagens
dos seus investimentos industriais  em Cambé e
Ibiporã pela sua  proximidade com Londrina face
ao seu aparelho  urbano com serviços de nível
superior8 .  Em outras palavras, os setores privado
e público locais se debatem diante das
determinações macroeconômicas, numa intensa
mobilização  para  expandir e diversificar a base
econômica  regional, principalmente para  dar

sustentação a novas e mais completas
transformações9 . É preciso atentar para a
expansão  do valor agregado ao produto, já que
isto  interessa tanto ao setor empresarial quanto
à gestão  pública local.

Talvez uma das questões mais importantes
neste trabalho esteja na resistência e negação
política local atual à  visão pragmática sobre a
funcionalidade  urbana em termos de uma
especialização predestinada para  Londrina:
cidade com vocação para serviços. Isto significa
um transtorno que é algo inimaginável para a
classe política local.  As  políticas industriais das
cidades do interior do país  também contribuíram
para ampliar mais os símbolos das cidades,
principalmente quanto às fantasias  que
consideram a industrialização sem limites. Um
símbolo urbano em particular e envolvente tem
cativado  todas as classes sociais, de todos os
níveis de escolaridade: a industrialização tornou-
se  uma palavra de ordem nas cidades de porte
médio no interior do país e constituiu-se numa
manifestação praticamente folclórica,
construindo e, ao mesmo tempo,  traindo  o
inconsciente coletivo que pode se manifestar
como uma força política importante em auxílio à
gestão pública local.

Há em Londrina  registros de duas recentes
manifestações importantes que poderiam ser
tomadas como uma transformação do
inconsciente coletivo  em manifestações
substantivas realizadas pela classe operária local:
a primeira  foi  o movimento dos trabalhadores
das indústrias de bebidas em geral10  diante de
um impasse ocorrido no plano  político-jurídico
local. Um resultado aí adverso, por questões de
formalidades no processo de desapropriação de
um terreno,  poderia resultar no cancelamento
das negociações que já estavam adiantadas para
instalação de uma unidade da Pepsi-Cola no
município;  a segunda, foi o movimento dos
trabalhadores11  na indústria metalúrgica local
diante da morosidade do Governo do Estado em
se decidir pela solicitação de isenção do ICMS
pela  Indústria Corona como condição para se
instalar em Londrina. Exatamente aqui, na nossa
percepção, mesmo diante desses pequenos
movimentos de classes, há uma evidente
projeção  consciente  das condições sociais e
econômicas com rebatimentos espaciais.
Poderiam tais manifestações corresponder a um
processo de formação econômica e social cujo
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território de reprodução    é intensa e
coletivamente percebido, sentido  e defendido
pelos cidadãos comuns?

2. BASES TRIBUTÁRIAS INCONSISTENTES:
UM INSTRUMENTO PERVERSO DE
CONFIGURAÇÃO ESPACIAL

Mas não é somente a ideologia
industrializante que move os poderes públicos
locais. Há um outro “elemento cultural político”
como a figura folclórica do sujeito de  “chapéu
na mão” produzido  pelo  regime tributário
brasileiro e que  corresponde à  marginalização
das receitas públicas da grande maioria dos
municípios que possui uma estreita  base de
transformações. Em tese, as bases agro-
industriais locais  que aí poderiam sustentar  uma
agregação cumulativa de valores, num
encadeamento  de transformação dos seus
diversos produtos,  não foram realizadas ou
completadas por razões de natureza
macroeconômica.   Diferentemente do que
ocorreu num passado bem próximo, hoje  com a
modernização massiva  das mídias eletrônicas e
grandes melhorias dos meios de  transportes no
país,  as transformações industriais recentes já
estão construindo   substantivas diversificações
com capacidade  de internalizar  combinações
inter-setoriais e, por conseqüência,  atuar na
formação de economias de aglomeração no interior
do país, porém,  a custos sociais elevados para a
gestão  das pequenas e médias cidades locais.

Na década de 40,  diversas  empresas de
beneficiamento agro-industriais,  sediadas em
muitas capitais ou nos grandes centros brasileiros,
tomaram o rumo das zonas produtoras de matérias-
primas às quais estavam ligadas (beneficiamento
de café, algodão, amendoim). Da produção de
matérias-primas às  fases de beneficiamento a
incidência  dos impostos em cascata também
produziram  concentrações financeiras,  quando
essas empresas passaram  a investir   tanto na
produção de matéria-prima quanto na ampliação
de outras fases de beneficiamento,  bem como   em
pequenas etapas  de transformações  agro-
industriais. Passada esta fase:

As reformas econômicas promovidas pelo
governo Castello Branco transformaram o
Brasil antigo no Brasil moderno (...). Uma foi

a reforma fiscal, que começou eliminando
incidências tributárias injustas assim como os
incentivos à sonegação ou ao atraso no
cumprimento das obrigações fiscais. Ela
culminou com a Emenda Constitucional nº
18 de 1967, que deu ao Brasil um sistema
tributário modelar, baseado nos Impostos
sobre Renda, Produtos Industrializados e
Circulação de Mercadorias, sem incidências
em cascata ou destituídas de funcionalidade
econômica 12 . (destaque nosso)

A busca  por indústrias complementares
objetiva também a  ampliação da base tributária
local.  Medidas para ampliar a agregação  de
valor13   na diversificação da produção local têm
sido  o objeto central de todas as gestões
municipais em razão da dependência das finanças
públicas municipais às transferências de
recursos14   provenientes tanto do FPM (Fundo
de Participação dos Municípios) quanto das
transferências das participações no ICMS
estadual.  Essas  transferências de recursos
financeiros subordinadas à eficiência econômica
e às vinculações das receitas aplicadas neste ou
naquele setor administrativo, a partir de 1966,
representavam  para as gestões locais uma dupla
dificuldade:  incapacidade de reter e aproveitar
um exército de reserva  formado por contingentes
de  expropriados e expulsos do campo bem como
os excluídos das cidades, ao mesmo tempo
impossibilitados  de  construir, com recursos
próprios, infra-estruturas por mínimas que fossem,
capazes de atrair novos investimentos,  aproveitando
as possibilidades agro-industriais presentes
combinadas com uma de suas condições fiscais: o
IVC (Impostos sobre Vendas e Consignações),
vigente no período 1934-66.

Embora não inserido no contexto atual, no
documento a seguir encontramos um  exemplo
de que como o Sistema Tributário pode influir
tanto no processo de produção, quanto na
organização das empresas    e  na  repartição
geográfica das atividades econômicas. Aqui estão
colocadas as razões pelas quais a empresa Volkart
Irmãos Ltda.,   com sede em São Paulo,  deixou
de atuar no beneficiamento de algodão em todo
interior do Brasil:

(...) Com o imposto de Vendas e Consignações
incidindo sôbre o preço do algodão cada vez
que êle mudasse de mão e a taxas cada vez
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maiores, viu-se o exportador forçado a
procurar  a mercadoria diretamente na fonte
de produção e beneficiá-la, evitando assim,
uma incidência tributária resultante da
intervenção do maquinista. Essa situação
criou condições  difíceis para os maquinistas
não exportadores, os quais foram
abandonando essa atividade, testando
finalmente alguns poucos de maiores
capacidades  financeiras, que se dedicavam
mais à venda à indústria nacional. Com a
introdução do Imposto sôbre Circulação de
Mercadorias - ICM, desapareceu a incidência
em cascata do imposto, possibilitando o
reaparecimento do maquinista não
exportador. De 1967 (quando foi introduzido
o ICM) para cá tem aumentado bastante o
número de maquinista não exportador na
indústria do beneficiamento do algodão. (...)
Desaparecida essa contingência (...) encerramos
a nossa atividade de beneficiamento de algodão
no interior, mas continuamos com a mesma
intensidade anterior na exportação de algodão
para o exterior.15

Não é sem razão a existência dos movimentos
de  empresários e políticos locais,  ora a favor, ora
contra  mudanças na legislação  que possam alterar
significativamente o aproveitamento da base
econômica local. Aliás, a potencialidade da base
econômica local pode deixar de existir conforme
os  instrumentos  de política  monetária e/ou fiscal.

Contudo, a reforma aqui apontada foi,  em
parte,   grande responsável por dois fatos com
repercussões espaciais importantes: o primeiro
de natureza de gestão privada, quando diante da
nova legislação tributária essas mesmas  empresas
começaram a tomar o caminho de volta16  para
os seus locais e estruturas originais, já que os
impostos deixaram de  reincidir em forma de

cascata. O segundo,   de natureza  pública. Uma
reformulação das posturas das políticas locais foi
tomando um corpo reivindicatório mais agudo
face às novas centralizações do controle
tributário local nas mãos do governo  central e
estadual, mantendo ainda  uma posição de
dependência às participações  nas restituições
financeiras (17%)  relativas ao Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), e outras
transferências dos governos   estaduais (ICMS).

A  reforma de 1967, com relação aos volumes
de recursos financeiros arrecadados pela União,
subentendia que quaisquer  melhorias  de
repasses proporcionais às receitas municipais
dependeriam de desempenhos econômicos
globais e não locais.

Um reduzido número de pequenos centros
urbanos poderia alcançar um desempenho
econômico comparado com as cidades onde a
participação do setor industrial é expressiva.
Acresce-se a isto o fato de que, diante de crises
estruturais (mais que as conjunturais), a
capacidade do poder local em estimular
investimentos industriais privados ainda é mais
aguda  no interior17  do país.   A referida reforma
de 1966 prenuncia  de uma crise interna  das
superestruturas18  refletindo as contradições na
economia capitalista mundial,  cujas repercussões
internas atingiam os tecidos sociais  e políticos
com graves rebatimentos  espaciais19 .

Para o nosso trabalho em questão, os dados
da tabela 2 sintetizam quantitativamente,  se não
o seu pilar central, pelo menos um dos esteios
das nossas hipóteses de trabalho:  em toda a
evolução das esferas de poder  o desenvolvimento
ou ascensão do poder local  sempre pôs em
evidência20 percepções relativas às
espacializações, sempre  herdadas historicamente
por processos econômicos,  sociais e políticos.

Tabela 1 – Participações dos Fundos de Participação (%) e da União em termos  das arrecadações de IPI
e IR  em dois  Sistemas Tributários Nacionais

Sistemas Tributários 
 
      Instrumentos 

Reforma tributária de 
1966* 

Constituição  
de 1988 

União 67,0 53,0 
Fundo de Participação Municipal 17,0 22,5 
Fundo de Participação Estadual 14,0 21,5 
Fundo Especial 2,0 3,0 
         Totais 100 100 
Fonte: REZENDE(1994:110). (Destaque e adaptação nossos)  

(*) Aqui há  uma diferença de datas: adotamos 1967  e  esta  fonte 1966.  
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Em outras palavras,  nas  ações decorrentes
das funções políticas exercidas pelos  prefeitos
ou  vereadores,  tais expressões assumem  formas
espaciais com uma incrível nudez explícita. As
expressões espaciais são compartilhadas também
por  cidadãos, numa esfera  do  inconsciente
coletivo, onde há componentes psicológicos e
culturais  em estado latente. Comportamentos
desta natureza   podem e são requisitados pela
classe política para determinados enfrentamentos
quanto à reprodução de seus interesses sobre
uma base geográfica.  Contudo, nada disto
representa qualquer  possibilidade de alterações
sociais e econômicas mais profundas. De um
modo mais contundente  para as gestões   locais,
o aumento das suas  participações nos recursos
financeiros desde 1964 até 1990 revela apenas
uma tendência de fortalecimento dos recursos
financeiros institucionais no âmbito do  poder
local21 , o que  não  decorre necessariamente de
iniciativa local isolada,   como seus atributos  por
exemplo, mas  principalmente como  resultado
das composições  das forças políticas presentes
no Congresso Nacional:

As mudanças que ocorreram no capítulo
tributário não alteraram a correlação  de forças
atuantes  dentro do sistema econômico, já que
isto era um confronto entre a União e as
demais esferas. O capítulo tributário mexeu
na estrutura tributária sem alterar as bases de
arrecadação e o perfil dos gastos22 .

Contudo, as ressalvas acima não eliminam
outras formas de manifestações políticas locais
necessárias à modernização da base de
arrecadação  por   conta e risco de uma
contradição básica: a renúncia fiscal.

Que porte de gestão local pode lançar mão
de uma renúncia fiscal?  As cidades pequenas?
Pouco provável. Primeiro pelo reduzidíssimo
volume de recursos  próprios (como aponta o
destaque na tabela 3 a  seguir); segundo porque

o restante dos recursos financeiros é oriundo de
transferências da União ou do Estado, que
estabelecem  aplicações vinculadas23 .

O que liquida as iniciativas de adoções de
Políticas Industriais, na maioria dos  municípios
brasileiros,  não é  apenas o montante  médio
dos recursos efetivamente disponíveis para as
gestões locais (22,75% para 1989), mas a questão
institucional central que cerca o controle24   sobre
o destino dos recursos financeiros transferidos
para cada uma dessas localidades.

3. DISTRIBUIÇÃO DESIGUAL DAS
FINANÇAS PÚBLICAS

Recursos próprios e tamanhos urbano, com
raras exceções, apresentam grandezas
diretamente proporcionais. Essa é uma das
regras que influem na ampliação da capacidade
em favor dos centros urbanos maiores quanto a
sua  autonomia na aplicação de renúncias fiscais
como instrumento de política industrial. Por
exemplo, os desdobramentos  financeiros   que
os centros industriais ou de serviços ou de
comércio atacadistas realizam são  transferidos
em  forma de  impostos para a formação das
receitas públicas locais pela expansão física dos
aparelhos urbanos privados: bens imobiliários
urbanos e serviços e taxas. A disposição dos
recursos próprios para esse porte urbano não
encontra uma correspondência direta nas gestões
das pequenas cidades.

Por  outro lado,  há uma outra grandeza cuja
proporcionalidade está  invertida:  o volume de
transferências de recursos de uma esfera para
outra é inversamente proporcional à autonomia
na gestão dos mesmos, como já apontamos
anteriormente. Ou seja, em termos de volume,
as cidades pequenas e médias dependem
relativamente mais de recursos financeiros
localmente arrecadados por competências dos
governos Federal e Estadual,  que propriamente

Tabela 2 – Participações  nos recursos efetivos entre as três   esferas  de governo (%)

Esferas de governo  1964-67 1978-88 1989-90 
Estados 40,23 36,50 42,90 
União 45,50 46,43                      4,35 
Municípios 14,27 17,07 22,75 
   Totais 100,0 100,0 100,0 
Fonte: REZENDE(1994:111).(Destaque e adaptações nossos) 
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suas.  Basta observar os  reduzidos e instáveis
números de bens ou serviços tributáveis  (IPTU,
ISS) apresentados anteriormente  na  tabela 3.
Proporcionalmente menor,   as transferências de
recursos financeiros de uma esfera para a outra
contam a favor das gestões das cidades industriais
ou com aparelhos do  terciário expressivos,
acumulando relativas  vantagens  de uma forma
extremamente  desigual pelo território brasileiro.
As cidades pequenas padecem tanto da irregular
distribuição dos aparelhos econômicos quanto
das  autonomias de gestões locais; ao contrário,
o tamanho crescente dos centros urbanos, já
referido,  incorporam uma proporção maior de
recursos  próprios o que lhes dão um grau maior
de autonomia financeira,  no caso de
instrumentos de políticas industriais.

O sistema tributário nacional também atua
no  processo de repartição desigual dos recursos
financeiros de origens fiscais,  estabelecendo
divisões  entre   os municípios.  Basta considerar
que os municípios representam, na prática, as

unidades espaciais básicas ou mínimas onde se
dá  a reprodução da vida econômica, social  e
político que são as localidades. Do ponto de vista
tributário vigente, verifica-se  uma negação da
autonomia da base geográfica unitária, ou seja,
as  estruturas de poder (federal, estadual e
municipal) subvertem a ordem:  a base mais
significativa  da tributação presente é  inócua
social e espacialmente, embora  guarde o caráter
de  socialização espacial  das receitas públicas.
É preciso que se reflita objetivamente sobre o
que diz um ditado popular entre os vereadores
deste país: o cidadão não mora no estado ou na
federação, mas no município.

3.1. Instrumentos de política industrial: A
articulação dos setores  privados e
públicos em Londrina

Após estas considerações sobre as
dificuldades gerais tanto de natureza institucional
como  econômica, cabe aqui  caminharmos para

Tabela 3 - Repartições percentuais dos impostos apropriados  em cada  esfera de governo e as  compe-
tências  tributárias contidas na Constituição de 1988.

                Competência 
  Impostos sobre: 

  União 
   ò 

Estados 
ò 

Municípios 
ò 

Produtos Industrializados 43,0 21,5 22,5 
Territorial Rural 50,0 - 50,0 
Renda e Proventos  53,0 21,5 22,5 
Exportação 100,0 - - 
Grandes Fortunas 100,0 - - 
Importação 100,0 - - 
Operações Financeiras 100,0 - - 
Propriedade de Veículos - 50,0 50,0 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços de    Transportes e 
Comunicações  ((ICMS) 

 
- 

 
75,0 

 
25,0 

Transmissão de Bens “Causa-
mortis” 

 100,0 - 

Adicional do Imposto de Renda - - 100,0 
Propriedade Territorial Urbana 
(IPTU) 

- - 100,0 

Serviços (ISS) - - 100,0 
Transmissão de Bens “Inter-
vivos” 

- - 100,0 

Vendas a Varejo de 
Combustíveis    

- - 100,0 

Fonte: REZENDE (1994:106-108)(Destaque e adaptações nossos) 
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o  exame  da realidade local  nos termos de seus
procedimentos políticos estabelecidos para  atrair
investimentos privados para o setor industrial.
Aqui é preciso perseguir a trilha das
manifestações públicas daqueles cujas palavras
ou expressões tiveram e têm peso na formação
de opinião pública bem como pela sua passagem
por  instância de exercício de  poder público e
privado local. Por exemplo, a industrialização é
um processo induzido, não cai do céu25 ,
expressão de um  ex-presidente da CODEL
(Companhia de Desenvolvimento Industrial de
Londrina) e empresário local. A sua manifestação
é pertinente do ponto de vista dos interesses de
classes, por esta razão  elas  pesam em muito
tanto na definição das prioridades locais quanto
na formulação dos objetos de enfrentamento pelo
poder público local. No caso,  assumir a iniciativa
como indutor do processo de industrialização.

Um outro exemplo de significação em termos
de expressão política e  econômica  e local.
Manifesta-se uma certa ansiedade diante da
lentidão com os poderes públicos locais que até
então estavam trabalhando  a política de
implantação do distrito industrial local26 .
Reclamava-se da falta de empenho da  gestão do
governo local em 1992 para empregar os  21%
do orçamento já aprovados  em  1991. O referido
recurso financeiro  estava destinado  não apenas
para a  desapropriação de uma determinada  área,
mas para   equipá-la com infra-estrutura
necessária,  uma vez que  Londrina está
ensaiando uma industrialização há muito tempo
e essa  industrialização vai ter que sair, mais dia
menos dia, porque não existe economia no
mundo que possa se dizer desenvolvida, sem uma
boa base industrial. .Não adianta a Prefeitura
trazer empresários de fora, inclusive do Exterior,
para mostrar uma área sem qualquer infra-
estrutura como se fosse um distrito industrial 27 .

3.2. A política industrial e os   estímulos
oficiais dos  governos estaduais: A guerra
fiscal como um instrumento perverso
para a  atração de investimentos

Estudos da Federação da Agricultura do
Estado de São Paulo apontam que 74,9% das
empresas agro-industriais que estão se
transferindo de municípios o fazem por razões
de incentivos fiscais28 .  Governos estaduais
entraram numa batalha de isenções  fiscais sem

precedentes na história do país, a ponto do  atual
Presidente da República solicitar que os governos
estaduais mais ricos não praticassem uma renúncia
fiscal  que outros não pudessem oferecer.

Manchetes nos jornais paulistas onde se
anunciam Os Estados sofisticam armas para
guerra fiscal – ICMS é isca para investimentos –
saldo devedor do imposto é usado pelos Estados,
ou ainda como  a Guerra pelos investimentos: o
que os municípios oferecem às empresas, no  caso
paulista e voltados para  multinacionais29. No
quadro 1 faremos um esboço do exposto pelos
jornais, embora estes não se aplique ao caso de
Londrina de forma direta.

• Araraquara  e Ribeirão Preto  brigam pela
(Renault);

• Araras pode doar terreno à Honda;
• Campinas quer ficar com a Mercedez Benz;
• Indaiatuba  gasta US$ 16 mi para trazer Toyota;
• São Carlos quer levar a Toyota;
• São José dos Campos isenta impostos e quer a

Goldstar, Samsung  e a Renault    e
• Sul-coreanos são alvos de Taubaté (Goldstar e

Samsung).

Considerando que as localizações dos estados
a seguir   vêm oferecendo, desde  1980, uma série
de importantes fatores como   proximidade com
grandes mercados consumidores,
disponibilidade de  infra-estrutura, mão-de-obra
qualificada  e organizações sindicais com  menor
grau de organização, que por si só seriam
condições para  atração das indústrias
provenientes do processo de desconcentração da
Região Metropolitana Paulista, acresce-se  a tudo
isto, a  prática da renúncia fiscal (isenção total
ou parcial de taxas e impostos, obras de infra-
estrutura, doação ou cessão de terrenos e  etc. )
como instrumento de política industrial.

Estes exemplos, que à primeira vista poderiam
ser uma negação da construção do nosso
pensamento sobre as dificuldades quase que
exclusivas dos municípios bem distantes  das
regiões metropolitanas,   na verdade acabaram
estabelecendo   questões sobre  a localização
industrial. Tais  empresas são todas de grande
porte  e  multinacionais insensíveis às ofertas
urbanas como aquelas apontadas acima. A fábrica
de caminhões Volkswagen foi para Rezende, uma
cidade média do Estado do Rio de Janeiro,  e  a
Renault para a Região metropolitana de Curitiba
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(Paraná). Em parte, a conduta da localização
industrial até fins dos anos 50 sofreu   alterações
em razão da  própria existência de expectativas
muito presentes nas políticas de industrialização
postas em prática pelos municípios  mencionados.

Contudo, as alterações na localização
industrial para empresas deste porte ocorreram
no âmbito da escala do poder político: Rezende
e Curitiba não anulam as pré-condições de

economia de aglomeração, ao contrário,
reforçam-nas  em novos moldes. O que acontece
é que os estímulos exigidos hoje, pela  natureza
dessas empresas,  passam  necessariamente  por
questões  institucionais gerais (inclusive fiscais)
que os governos estaduais podem oferecer em
maior grau de confiança  que as gestões locais
daqueles municípios referidos.

A questão mais delicada do ponto de vista
deste nosso objeto  é com relação às expectativas
presentes na capacidade dos municípios em
poder atrair investimentos de acordo com a
clientela, ou seja, privilegiando ramos que possuam
mercados emergentes interna e externamente
oferecidos como os produtos derivados de algodão,
fibras artificiais, seda e mesmo lã,  ao contrário dos
voltados para  produtos como  linho e rami, já em
progressivo declínio.

Estas considerações apontam as  dimensões
do quadro das dificuldades que são postas frente
às  intenções e articulações públicas e privadas
locais, principalmente quando os instrumentos
de política  industrial dependem de recursos
financeiros  e  de origem tributária (impostos e
taxas), não apenas para produzir infra-estrutura.
A renúncia fiscal, exigida por empresas
interessadas em investimentos locais junto ao
poder público, caracteriza-se melhor como um
instrumento privado a mais para externalizar
custos de produção  na busca de competitividade.

4. A POLÍTICA INDUSTRIAL E A
ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE
LONDRINA

A concepção política do  PMII (Plano
Municipal de Incentivo Industrial) voltado para
expansão da base industrial em Londrina aponta
para a passagem obrigatória  pela  Câmara
Municipal por duas razões:  primeira, a vertente
institucional do processo que também levará à
politização da necessidade  de alterar  o interesse
local voltado para o reforço da chamada ‘vocação
para serviços’, enfaticamente  presente  em todas
as gestões passadas. A  segunda,  é a revelação
da percepção geral de que sem políticas atrativas
as gestões das cidades do interior não apresentam
quaisquer possibilidades para atrair capitais
externos ou  nem mesmo de converter outros
capitais excedentes locais em investimentos
industriais diretos. Não se trata de uma relação
de causa e efeito, mas sim de um quadro
específico em que se impõe uma necessária
política  para  ampliar  as funções urbanas.

Quadro 1 – Instrumentos de política industrial em alguns estados do Brasil

Estados 
Itens 

Rio de Janeiro Rio G.  
do Sul 

Minas Gerais Paraná Pernambuco 

Condições Implantação de 
empreendimentos 

Implantar e 
expandir 

novos projetos 
industriais 

Implantação de 
unidade industrial 

no Estado 

Implantação 
de novas 
indústrias 

Apoiar e 
incentivar  o 

desenvolvimento 
industrial 

Prazos 5 anos 8 anos 5-8  anos 3anos até 10 anos 
Valores 40-75% do ICMS 

a ser recolhido 
Devolução de 
até 60% do 

ICMS recolhido 

Até 50% do ICMS  
a ser recolhido 

Até 80% do 
ICMS  a ser 
recolhido 

de 80% a 70% 
do ICMS a ser 

recolhido 
Carências 5 anos sem 1 ano 3 anos 2 anos 

Fonte: O Estado de São Paulo,  17/07/95,B9, apud CNI-Revista Estudos de Apoio à Indústria (nov/94). 
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Dois exemplos do passado: a formação das
economias de aglomeração subordinadas em
grande parte pelas funções30  de  governo de
portes estadual e federal foram capazes de
produzir uma enorme capacidade de atração e
conversão de  novos investimentos públicos,
onde os de origem privada  (internos e externos)
se deram de uma forma extremamente  seletiva
(setor industrial) – o caso de São Paulo, isto parte,
pela presença de estatais31  e de grandes empresas
privadas   que as gestões dos órgãos responsáveis
pela política industrial  na Grande São Paulo  e
na Região Metropolitana de Curitiba, mais
recentemente,   foram capazes de atrair novos
projetos  sem  grandes dispêndios financeiros
decorrentes  do artifício das renúncias fiscais.

Estas   mesmas condições  não ocorrem na
mesma escala em municípios situados  a mais
250  km  distantes das regiões metropolitanas,
os quais não podem se  utilizar dos mesmos
mecanismos  fiscais  para atrair determinados
tipos de indústrias, dificuldade  esta que combina
em parte com  a  dispersão espacial das matrizes
inter-setoriais. Aqui ainda há um outro
complicador, o alto custo social que sempre
representa a prática indiscriminada da  renúncia
fiscal para as cidades pequenas e mesmo média.
Para as cidades  os recursos próprios são
praticamente nulos, e as transferências
condicionadas de impostos costumam ser
agravadas em função da irregularidade na base
geradora, o   setor primário. Quanto às cidades
média e grande a  limitação é de outra natureza,
onde a autonomia é relativamente superior  em
função  do  valor do patrimônio imobiliário
urbano, base econômica diversificada e
segmentada (secundário e terciário)  e o volume
de consumo maior  e  bem mais controlado pelos
sistemas fiscais.

Tudo isto tem reflexos diretos sobre o custeio
dos serviços públicos básicos da  competência
local, ultimamente ampliada como a
municipalização do ensino de primeiro grau.
Quanto menor os centros urbanos mais restritos
têm sido as suas possibilidades de ascensão
industrial, com exceções daqueles  que estão
incorporando as vantagens das aglomerações em
formação  com centros de médio e grande porte
como acontecem com Sarandi, vizinha de
Maringá; Cambé e Ibiporã próximas à Londrina,
em processo de conurbação. As atuais
redefinições dos papéis funcionais, das pequenas

e médias cidades do interior do país, precisam
ser entendidas hoje no contexto da intensificação
da internacionalização  da economia, ou seja, dos
grandes fluxos de informações digitais que  as
integram, embora  reduzindo minimamente as
desigualdades funcionais que as separam dos
grandes centros industriais e de negócios.

Como já falamos anteriormente, a capacidade
de selecionar quantitativa e qualitativamente os
investimentos industriais locais  depende
também do estágio e da base econômica herdada
no processo de formação da economia regional32

para os  quais se  projetaram.  O quadro 1 traz
alguns elementos de  política industrial   que vem
sendo adotados,  como também  apontam para
algumas tendências das reivindicações
concentradas em determinados ramos
industriais. Estamos tomando  os centros urbanos
onde isto  se dá com maior expressividade do
estado do Paraná.

Sindicalistas33 ligados à indústria local se
manifestaram em reunião sobre a importância da
Pepsi-Cola e Duchas Corona quando as suas
instalações ainda estavam pendentes às
negociações. No caso da  primeira, denúncias de
irregularidade na compra do terreno pela
Prefeitura Municipal a ser doado à Pepsi-Cola
levou o caso à Justiça, com possibilidades de
prejuízo de Londrina em favor de Maringá, onde
estavam a sua disposição incentivos fiscais.
Diante desse  caso, ocorreu a seguinte
manifestação:  a pressão era aqui mesmo em
Londrina, já que o assunto  estava na Promotoria
Pública.

Um outro exemplo.  Para o caso  Duchas
Corona, há uma  solicitação de isenção de parte
do ICMS que toca ao município de Londrina.
Esta se encontra  nas mãos do Governo do
Estado, sobre o qual o mesmo aponta: agora
envolve o Estado. Se não conseguirmos nada,
vamos aglutinar mais setores e pensar em novas
ações. O que não podemos é esperar a Corona
procurar outro lugar para depois agir34 , reação
do  Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
Londrina.

Tais disposições estão se  amiudando e
incorporando-se  à prática das lutas nesse campo
de batalha que é  valoração dos lugares enquanto
espaços de reprodução tanto do capital quanto
da força de trabalho no interior do país.
Acrescenta o presidente do Sindicato das
Indústrias gráficas:  “quando a questão envolve
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empregos não podemos ficar alheios. Não
importa de qual setor seja, já que movimenta toda
economia” 35 .  Os ingredientes das competições
inter municipais por mais  empregos, pela via de
assegurar  possíveis   investimentos  industriais
trazem, para a sobrevivência da classe operária
local em pleno 1996, a viva compreensão sobre
uma luta para  alcançar   o direito à  cidadania,
qual seja,  o usufruto do espaço urbano. Esta
realidade  não é  mais aguda apenas nas regiões
metropolitanas, mas nos centros urbanos com
população  acima de 50 mil habitantes, já  que
estas desempenham  papéis importantes na
concentração da população urbana no Paraná.

4.1. Os instrumentos da política industrial
em Londrina

Encarando a tarefa de diferenciar36  a oferta
urbana  em Londrina apresentamos dois
importantes pontos de vista de política urbana:
o primeiro, de natureza local,  é o trabalho para
reverter  a prevalência do terciário que se
expande como uma  reprodução de si próprio e
como suporte ao setor agro-industrial; o segundo
é  regional  e de natureza competitiva (com
Maringá)  que possui raízes na formação da
economia do Norte do Paraná, já que são dois
centros emergentes que disputam investimentos
públicos e privados. As políticas industriais destes
dois centros convergem quanto ao propósito de
uma diversificação de ramos importantes de
modo que possam induzir ou  influir na definição
dos tipos de matérias-primas em termos
regionais. Para tanto, observamos uma corrida
acelerada em termos de  política urbano-
industrial:  equipamentos urbanos enquanto
possíveis instrumentos de industrialização. A
gestão municipal atual e os empresários locais
estudam um instrumento institucional que possa
manter o plano de industrialização por  prazo
longo   imune às mudanças de orientação política
municipal. As articulações estão amadurecendo
na direção de  Agência  de Desenvolvimento
privada sob a coordenação da Associação
Industrial de Londrina, de modo a articular a
condução do aparelhamento urbano
independentemente da descontinuidade das
políticas urbano-industriais estabelecidas ou não
pelo poder público local a cada 4 (quatro) anos.

Um segundo aspecto sobre a política
industrial local é bastante evidente, em termos

de  mobilizar órgãos, planos,  programas e
atividades  combinados37 :

1. Aeroporto Internacional;
2. EADI (Estação Aduaneira do Interior);
3. Programa PARANÁ-EUROPA;
4. Feira Estadual do Algodão;
5. Associações e Consórcios Internacionais de

Import/Export;
6. Armazém de Atacado;
7. Centro de Eventos (convenções e feiras

nacionais e  internacionais);
8. Marketing  Regional (área “metropolitana de

Londrina”)38;
9. CEFET (Centro Federal de Educação

Tecnológica);
10. Incubadoras de Base Tecnológica;
11. Incubadoras de Empresas;
12. Pólo Tecnológico;
13. Pólo Industrial Norte do Paraná;
14. Projeto de novos Parques Industriais;
15. Projeto Parcerias entre Empresas;
16. Projeto Revitalização dos Cilos Industriais.

Núcleo de Atendimento à Micro e Pequena
Empresa (NAE) e

17. Softex2000 (CNPq).

Este rol de instrumentos incluído na Política
Industrial de Londrina  nos revela o grau  de
dificuldades que atingem direta ou indiretamente
os ramos de fiação, têxtil e de confecção. As
necessidades de atingir  mercados como o
MERCOSUL, USA e Europa de modo
competitivo requer   uma atuação na formação
de ofertas urbanas como as infra-estruturas
econômicas e  de consumo coletivo.

Em parte, a  intensificação da
internacionalização da economia mundial
pressiona a expansão  da modernização dos meios
de transportes e de comunicações, cujos níveis
de complexidade  nada tem a haver com a noção
de causalidade.  A incorporação de mercado é
um processo composto de elementos  transitivos,
embora desigualmente distribuído.  Como  região
produtora de café  num passado recente,  o Norte
do Paraná  foi  inserido  no mercado mundial
não apenas como exportador, mas como
comprador de produtos importados  em escala
menor embora  com participações crescentes. Ao
longo de pouco mais de um terço de século foi o
suficiente para que  os numerosos  corretores de
café instalados em Londrina e Maringá
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estabelecessem uma experiência  de comércio
internacional extremamente importante, o que
influi na capacidade de aprofundar no comércio
internacional, só que  agora em outras bases:
crescente expansão de  vendas de produtos
industrializados  para mercados europeu, asiático
e norte-americano.  Não que as bases econômicas
estejam sendo  invertidas nas duas pontas desse
comércio – mas exatamente porque o consumo
mundial em geral está ávido por  preços  em
declínio, não necessariamente  alcançados apenas
pela via de modernizações tecnológicas -  mas
também  pela utilização intensiva de mão-de-obra
barata não apenas no Brasil com os “tigres
cearenses” mas principalmente entre os tigres
asiáticos, acusados de prática de dumping social.

Do ponto de vista dos objetivos da Política
Industrial de Londrina, a infra-estrutura
aeroportuária local já  requer  uma reestruturação
que permita ao  transporte aéreo um conjunto
de novas funcionalidades para atender a
expansão do comércio e de consumos produtivos
com crescentes  participações de componentes
importados de todas as partes do país e do
mundo. Para que os empresários da região
tenham acessos menos desiguais possíveis em
termos de tempo  de  procedimentos na
importação de produtos e insumos modernos de
mercados interno e externos, estão ocorrendo
pressões empresariais  para a transformação do
aeroporto de Londrina para um nível de
operações que permita pousos  internacionais.

Conforme esta política, a economia urbana
local  precisa incorporar mais uma instância da
função  burocrática federal que é aquela ligada
ao desembaraço dos transportes de cargas
internacionais: Estação Aduaneira39 .  O governo
central, através do Ministério da Fazenda,
gradualmente, já vem procedendo a criação de
aduanas em  regiões interiores com  intenso
comércio internacional, como no caso de
Maringá. O projeto da aduana de Londrina já
está com seu projeto em fase final de conclusão
pelo governo federal.  O  mercado externo hoje
mais almejado  por  empresários brasileiros  é
representado pelas crescentes possibilidades
oferecidas nos  Mercados do Cone Sul, nesse
caso  os acessos não são  prioritariamente
marítimos, mas terrestres e aéreos. Em parte são
essas questões  que preocupam na  formulação
das  políticas industriais locais. Como se pode
observar, a competição40  existente entre estes

dois grandes centros urbanos tem como palco o
estabelecimento de uma diferenciação no quadro
de infra-estruturas, de tal modo que isso possa
criar um importante diferencial de economias de
aglomeração capaz de gerar vantagens
comparativas na atração de  investimentos
industriais, comerciais, etc..

Uma expansão vigorosa de joint-venture vem
ocorrendo  entre pequenos e médios empresários
italianos e brasileiros. Observa-se,  com muita
freqüência  em todos os jornais do país, notícias
sobre interesse de representantes regionais na
Itália  fazendo contatos com produtores no
interior paulista e paranaense para transferências
de tecnologia e de representações comerciais vis-
a vis. A concentração  maior nessa forma de
cooperação mútua internacional no país aponta
para a indústria alimentar, têxtil  e de vestuário tanto
pela sua relativa proliferação espacial como pela
importância dos mesmos na economia brasileira.
As formas de cooperações  internacionais  que
envolvem transferências de tecnologia e acordos
comerciais conjuntos escapam ao controle
burocrático local e passam  a depender de
providências em outras instâncias de governo. Por
exemplo, o Programa Paraná-Europa é  regulado e
amparado pelo governo Italiano.

Aqui há evidência de uma outra forma
expressa de preparar, não necessariamente infra-
estruturas, em condições institucionais que
permitam que vantagens nas negociações que
possam estabelecer ou trazer ganhos41

tecnológicos e acordos comerciais tanto para as
empresas locais quanto para as gestões públicas
municipais. A concepção sobre uma Associação
e Consórcios Internacionais de Import/Export
representa uma consciência da incapacidade  do
poder público em geral e do  setor privado lidar
e tirar  vantagens no comércio internacional que
não seja em bases bilaterais e em grupos. Essa
modalidade de transferência tecnológica tem a
sua racionalidade de recursos financeiros e de
equipamentos  mediante  uma certa socialização
de parte  significativa dos investimentos em
tecnologia e distribuição  em ambos os lados, mas
principalmente  no Brasil.

Tomando ainda os itens 6,7 e 8, observamos
na Política Industrial de Londrina  uma insistente
preocupação com  mercados externos projetada
além do ramo de confecção, embora o grande
drama  do setor de vestuário local e regional, para
a maioria de empresários do setor, seja
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representado pela  não disponibilidade de canais
de  distribuição próprios,  senão por terceiros.
Em razão disto, os canais de distribuição
coletivos são a saída de menor custo operacional
para manter  vendedores viajantes.  As lojas de
atacado (armazéns)  resolvem parcialmente dois
problemas. Primeiro pela  redução de  custos de
instalação das seguintes maneiras:  através de
subsídio público; pelas  construções
simplificadas; dispensa de aluguéis  e  luvas  muito
altos praticados nos grandes e modernos
shopping centers. Segunda,  mais complexa,
altera o canal final  acesso ao consumidor:
sacoleiras   no lugar de   vendedores viajantes -
da atuação passiva para agressiva42 . Não se trata
necessariamente de uma substituição de canais
de comercialização mas de sua ampliação, pois
verificamos que a  grande maioria das indústrias
de confecção  iniciara suas atividades atingindo
seus mercados da maneira mais tradicional e
comum e hoje estão criando novos canais de
distribuição em operações como  armazéns de
atacado ou shopping  centers (varejos) dentro e
fora  do município.

Temos assistido, nos debates sobre a
formulação da Política Industrial de Londrina, a
uma série de questões importantes levantadas
sobre  como tornar a produção industrial local
conhecida nos mercados nacional e internacional.
Sem que se dêem contas, está-se  pondo em
evidência a necessidade de um aparelhamento
terciário moderno como suporte para  promoção
e  expansão dos setores  secundários e primários,
como do próprio setor de serviços diante da
importância que este assume na economia local.
O projeto de centro  destinado para  eventos e
convenções   nacional e internacional dá uma
dimensão exata  das necessidades que a indústria
local, por exemplo, necessita  para enfrentar o
trânsito internacional  da produção mundial,
traduzida como: os nossos produtos  precisam
de uma grande vitrine para que todos os
mercados possam vê-los e adquiri-los43 .

Prosseguindo nesse bloco, a percepção do
quadro de restrições aos produtos locais, quanto
a sua  exposição  aos mercados mais amplos, está
conduzindo os setores públicos e privados a um
projeto de parcerias envolvendo Londrina,
Cambé, Ibiporã e  Rolândia, com a finalidade de
produzir  conjuntamente um  catálogo de
indústrias  como  referências para  expor o parque
industrial como  expectativa de atrair novas

empresas complementares,  ou seja dispondo os
fornecedores locais como elementos  necessários
às possibilidades de se estabelecer   Pólos
Industriais no Norte do Paraná (Têxtil e de
Confecção), além das alimentares e química
farmacêutica. Tanto  um centro de eventos e/ou
de convenções quanto um pólo industrial local
configuram-se em Londrina como deliberada
constituição de uma economia de aglomeração,
beirando certos requisitos de uma grande
aglomeração urbana com fortes  articulações
entre os núcleos  que a compõem.

Antes de tudo, estes  procedimentos  políticos
procuram se constituir como instrumentos de
promoção econômica conjunta para tirar
proveitos das possibilidades econômicas
primárias locais e regionais. O  Marketing
Regional, embora artificial,  está sendo preparado
para  funcionar como  um instrumento de venda
da imagem de uma realidade que ainda está por
ser construída por gestões privadas e públicas,
como a referida  Política Industrial local. A
economia de aglomeração industrial aqui
desejada para um pólo têxtil de confecção é frágil
e está  longe de reproduzir a mesma capacidade
de atrair industriais complementares  que outras
aglomerações urbanas no país. As articulações
entre gestões políticas situadas no eixo Cianorte-
Londrina  visam  possibilidades de se estabelecer
centros especializados no setor têxtil, seja na
produção de couros, na confecção ou calçados.

Para o caso de Londrina, o grau de
complementaridade pretendido está inserido
numa política industrial mais ampla. Estamos
refletindo sobre  objetivos da política industrial
local  projetados  sobre  o grau de
complementaridade entre as indústrias têxtil e
de confecção tomando como base o que  ocorre
no Vale do Itajaí em Santa Catarina (Blumenau,
Brusque), onde está  hoje  o maior e mais
importante pólo de malharia do Brasil,
respondendo  em 1993  por 55% da produção
nacional44 :

 (...) no caso das indústrias têxteis de Santa
Catarina, por exemplo, parece que os
antecessores das empresas atuais detalharam
vínculos verticais e horizontais na comunidade
e que as empresas bem-sucedidas  do presente
possuem fortes ligações com subcontratantes
locais e fornecedores de equipamentos
especializados, tanto quanto ligações
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tradicionais etnicamente específicas com o
mercado de trabalho local.45

Contudo as possibilidades de concentração
espacial  da indústria tende a diminuir com a
produção flexível   desejada estimulada por
organismos privados  (SEBRAE)  e públicos
municipais e estaduais.

Em termos gerais, a base tecnológica
pretendida pela  Política Industrial de Londrina
constitui-se numa de suas necessidades mais
prementes. Por esta  razão  exige-se  uma nova e
mais ampla composição de instâncias de poderes:
a tecnologia precisa ser produzida pelo Estado
(órgãos Federais e Estaduais) e transferidas para
o setor privado, principalmente para empresas
modernas e emergentes. Podemos resumir os
órgãos e seus papéis nos projetos de  parcerias
em negociações dirigidas pelo poder público local
para cada objetivo:

• Química fina:  a gestão local está buscando
estabelecer  parcerias com  órgãos oficiais
(estadual e federal) como  a Universidade
Estadual de Londrina (UEL) 46 ;
• Biotecnologia:  Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA) e Instituto
Agronômico do Paraná (IAPAR);
• Produções de software (Universidade Estadual
de Londrina -UEL) e Centro de Estudos
Superiores de Londrina (CESULON)47  e de
hardware no Instituto Politécnico de Londrina
(IPOLON); Apoios em  software e  hardware
(CAD/CAM)  às indústrias de confecção (Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial-SENAI)48

e Softex2000 (órgão de apoio Federal para
subsidiar  a produção de software comercial para
exportação);
• Curso superior  de Estilismo em Moda  (UEL);
• Curso superior de Engenharias Elétrica e
Eletrônica, e Desenho Industrial;
• Gestão empresarial   (Serviço de Apoio à
Pequena e Média Empresa – SEBRAE) e
• Mão-de-obra qualificada (Centro Federal de
Educação  Tecnológica - CEFET)49 .

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluindo, as articulações entre  parceiros
correspondem  a algo como  um aprofundamento
da  consciência política herdada sobre a

importância da construção de uma nova
espacialidade, a qual nos parece já estar em
processo de construção sobre o espaço herdado,
principalmente  do conteúdo dos objetivos das
políticas urbano-industriais no Norte do Paraná
(Maringá, Cianorte, Apucarana, Arapongas e
Londrina). A desconcentração industrial nas
regiões metropolitanas  no país já mostra sinais
de  possibilidades para  centros urbanos num
interior mais ampliado,  mas ainda a custos sociais
elevados e de articulações internas e externas como
fonte de  rompimentos  de  barreiras institucionais
como o sistema tributário nacional,  trocas desiguais
no mercado internacional, principalmente diante
de acordos fora dos grupos regionais).

As indústrias que hoje estão se voltando para
o  interior do país ainda  são as  poupadoras de
capital intensivo, ao contrário das que estão cada
vez mais fincando os pés nas regiões
metropolitanas ou em centros  correspondentes
aos chamados  pólos de tecnologia, o que pode
ser uma faca de dois gumes em médio prazo para
a classe operária local. Dizemos isto porque todas
as políticas de industrialização praticadas no
interior do país são marcadas por objetivos
voltados para  empregos,  tomadas50   que são
pela pressão crescente exercida  pelos  excluídos
tanto do campo que continuam chegando aos
centros urbanos,  quanto por  aqueles que   se
debatem, diríamos,  nas  trincheiras  urbanas.

Complementando, a nosso ver,  a
competitividade geral da economia no interior
do país  está mais internacionalizada do que se
poderia pensar, e isto implica numa necessária
redução da escala do tempo em todos os seus
aspectos, principalmente quanto às decisões
burocráticas e aos meios de transportes  e outras
infra-estruturas.  É preciso lembrar que a
ocorrência  gerou  um encurtamento  brutal  nas
escalas de tempo espaço entre as condições
econômicas, sociais e políticas que estabeleceram
as infra-estruturas  para o desenvolvimento da
economia  cafeeira paranaense  num passado
recente  com as que ocorrem no presente. Os
processos sociais e econômicos inseridos no atual
estágio da internacionalização da economia
exigem novas escalas de tempo e, por
conseguinte, imprimem ou elaboram
espacializações extremamente dinâmicas que
oprimem pequenos e médios negócios e grupos
sociais  locais,  não  importando onde  quer que
estes estejam.
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Mesmo diante das incertezas dos  resultados
efetivos das políticas urbano-industriais, postas
em prática no Norte do Paraná, podemos
considerar os possíveis  novos  arranjos espaciais
como sendo uma nova racionalidade econômica.
Isto decorre porque  entendemos que a
internacionalização da economia custa caro  à
sociedade local, na medida que o poder   público
é pressionado, sempre a  reboque,  para implantar
ou melhorar a infra-estrutura econômica,   cujas
possibilidades de  alcance  dos  benefícios  sociais
locais guardam também um  alto grau de
incertezas. Na verdade, o  idealismo  de uma
repartição social dos recursos fiscais,  presentes
nas políticas industriais locais,   têm o  seu
fundamento baseado  nas  expectativas de
empregos a serem criados pelas novas infra-
estruturas, custeadas pelo poder público local e
privado, o que acaba muitas vezes funcionando
apenas como  perspectivas, sem  garantias de
resultados  efetivos.

Voltemos para a nossa  questão principal. O
desempenho  da indústria de confecção  no país
está em crise por  duas  razões básicas: a primeira
porque  a indústria têxtil nacional  está sob
pressão de  um lado pela escassez crescente de
matérias-primas com a instabilidade do setor
algodoeiro,  e de outro pelas  importações de
tecidos generosamente subsidiados nos países
asiáticos. Os preços dos tecidos importados da
Ásia, do Chile e da Argentina são melhores que
os nacionais. Num  contexto mais amplo,  a Feira
Estadual do Algodão também representa um
aprofundamento da política industrial no estado
do Paraná no sentido de alterar o perfil da base
econômica agroexportadora: precisa ampliar a
produção de algodão, intensificar os
processamentos de fios e tecidos. E a segunda,
este ramo tem sido a  expectativa de trabalho
para os novos desempregados que estes estão
buscando, tudo em conseqüência da
modernização empresarial em muitos setores da
economia local.

Para as indústrias locais de confecção  há dois
problemas de complementaridade, significando
descontinuidades  consideráveis:  a primeira no
interior do próprio ramo e a segunda com relação
às indústrias de fiação e de tecelagem. Do ponto
de vista de agregação de valores, temos o seguinte
panorama:

1. Dentro do ramo  de confecção há uma  carência

da  proximidade geográfica de empresas entre
fornecedoras como  de aviamentos:  entretelas
e etiquetas bordadas eletronicamente e ainda
de expansão das fábricas de botões, botões
de  pressão, de zíperes, fechos, elásticos, etc..

2. Quanto às suas relações entre a confecção e
fiação, tecelagem e malharias, busca-se  uma
complementaridade tanto geográfica entre
fornecedores quanto diversificação dos
produtos oferecidos: não há produção de fios
especiais como:  de linhas de coser51 , cerdas,
corda,  mesclas; igualmente não há fiação de
lã e juta,  nem  tecelagem de lã, seda e juta.

Estamos aqui diante de um  objeto que deve
ser visto sob dois  pontos de vista objetivos:
primeiro  da perspectiva da política industrial
local, que busca extrair algumas  vantagens
financeiras abertas pelo  sistema tributário, o qual
premia a concentração geográfica, no caso os
valores agregados em todos os processos de
produção, distribuição e de comercialização. De
outro lado, a perspectiva  do  setor privado
procurando obter  vantagens naquilo que o
sistema tributário não restrinja tanto, bem como
nos acordos tarifários  internacionais.
Concluindo, integrações entre  fiação,  tecelagem
e confecção  tanto tecnológica quanto
financeiramente, possibilitam  uma concentração
financeira  verticalizada  de  forma  ascendente
com menores custos de investimentos, ao
contrário da verticalização  descendente, ou seja,
da confecção para tecelagem e  fiação. Tanto as
integrações ascendentes quando as
descendentes, ambas representam as condições
básicas de concentração geográfica dos fatores
de produção.

A localização das indústrias de  tecelagem está
concentrada no estado de São Paulo, mais
precisamente no eixo Campinas-Americana (via
Anhanguera). Em São Roque situa-se a matriz
da Indústria Têxtil Carambeí, onde se realiza  a
tecelagem com base na  fiação do rami
processada na sua filial em Londrina.

Nas figuras 1 e 2   seguintes  esquematizamos
os fluxos de produção tanto nas indústrias de
fiação/tecelagem,  quanto nas de confecção,
portanto duas peças que representam um
verdadeiro  mosaico industrial,  pelas   lacunas
na integração e complementaridade entre estes
dois ramos, as quais  são profundas. Os tecidos
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utilizados pela confecção na  Londrimalhas vêm
da sua própria malharia. Por outro lado, um
reduzido número de  pequenas confecções
produz parte das malhas que consomem.
Contudo, o volume de malha consumido pela
indústria da confecção local  é infinitamente
superior ao que suas indústrias produzem para
consumo próprio.

Por esta razão é fácil entender como a
indústria de confecção local precisa recorrer a
grandes fabricantes de tecidos no país e no
exterior. Entre os  fornecedores mais freqüentes
nas indústrias entrevistadas estão: Alpargatas,
Braspérola, Cachoeira, Carambeí. Cedro
Cachoeira, Fama,  Schlosser e Vicunha.

A tendência  entre os confeccionistas em
centrar  em dois  fornecedores de matérias-
primas  corresponde a uma atitude compatível,
tanto em relação à  margem de segurança no
fornecimento,  quanto ao grau de simplicidade
de organização presente neste  ramo industrial.
Os tecidos importados com preços competitivos
estão alterando  o comportamento das compras de
matéria-prima entre os confeccionistas, ou seja, a
busca por tecidos de menor preço  não requer mais
uma tão ampla consulta entre  diversos fornecedores
de tecidos, como ocorria antes.

Figura 1 –  Funcionamento  parcial e articulações  entre as indústrias de fiação e tecelagem  em Londrina
– 1995
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 Contudo, as indústrias têxteis  nacionais
neste momento estão  procurando superar uma
outra frente de batalha, a deslealdade na
concorrência internacional. Essas desenvolvendo
novas  tecnologias, o que justifica aí uma  maior
complexidade de suas  organizações,
considerando  ainda   característica  de  oligopólio
muito presente nesse ramo.

Em razão de tudo  aquilo que já foi exposto,
o rumo  industrial  desejado como objeto pela
Política Industrial de Londrina deverá excluir a

atração de médias e grandes empresas deste
ramo, principalmente as grandes, as  quais sempre
foram  alvo de atrações  concorrências entre
municípios. É preciso considerar que as
indústrias têxteis estão ampliando a sua
composição orgânica de capital, o que significa
reduzida capacidade de emprego. A única
vantagem que poderia resultar disto,  com
certeza,  seria a  ampliação do valor agregado à
matéria-prima  processada (fios) a partir de
produtos primários locais, como  algodão e rami.

Figura 2 – Funcionamento parcial e articulações da indústria de confecção – Londrina 1995

Com relação à complementaridade vertical
entre as  indústrias de confecção locais  e os
segmentos  como botões,  etiquetas desenhadas
por computador, entretelas, colchetes, zíperes,
e outros aviamentos,  suas articulações de
complementaridade não requerem

necessariamente uma organização  financeira
integrada verticalmente às indústrias de
confecção, dispensando  elevados  investimentos,
os quais  poderiam ser  subtraídos destas, mas
sim assumidos por terceiros.
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NOTAS

1 STORPER, M. A industrialização e questão
regional no Terceiro Mundo. In:
VALLADARES, L.; PRETECEILLE, E. (org.)
Reestruturação urbana: tendências e desafios.
São Paulo: Nobel, 1990. p. 143.

2 Folha de Londrina, 24/set/95. Caderno de
Economia, p5.

3 Idem.
4 A nosso ver, o enfrentamento concorrencial em

termos de atração de investimentos que o
Norte do Paraná se defronta não está num
embate nem  com a  capital paulista e nem
mesmo com a capital paranaense, mas com o
interior paulista e há muito tempo. Exatamente
para onde  estão se dirigindo, desde os anos 80,
as herdeiras do processo de  desconcentração
industrial  da sua Região Metropolitana

5 Folha de Londrina. 27/5/92,p10 Caderno
Indústria-Paraná.

6 O caso das ligações da capital  paulista com o
seu interior.

7 Na  imprensa local pode-se constatar inúmeros
casos de empresários fazendo referências a este
fato quando se trata de suas instalações nestas
cidades vizinhas.

8 Para não  exprimir um  conceito  que muitos
temem  em  chamar de  quaternário. Inclusive
este.

9 O oposto  de estimular negócios industriais
momentaneamente atraentes por razões
conjunturais. Embora aí não esteja presente
qualquer concepção  sobre o  funcionamento
e os efeitos das  ondas longas de ascensão ou
depressão econômicas sobre conjunturas
regionais e locais.

10 Operários  de todas as indústrias de bebidas
estabelecidas em Londrina.

11 Idem, operários de todas as indústrias do ramo
em Londrina.

12 SIMONSEN, Mário Henrique. Folha de São
Paulo 30/04/94, p6-9.

13 Exemplificando. Numa localidade  cultiva-se
o algodão e/ou rami,  transforma-os   em fios e
em  tecidos,  consumidos  pela  confecção local..
Cada passagem,  cada etapa dessa  para a
seguinte,  corresponde a   agregação de valores
para a receita,  receitas fiscais indiretas e diretas
para o município.  Portanto,  quanto mais
fragmentada estiver essa cadeia, ou  ainda,
quanto menos as empresas locais adquirirem

matérias-primas ou fases intermediárias
elaboradas  fora dos seus limites político-
administrativos,  maiores  serão as vantagens
para as receitas locais. Além da formação de
uma economia de aglomeração. A
verticalização financeira pode também ocorrer
como forma de reduzir custos determinados
por medidas  fiscais. É necessário lembrar que
toda esta trama terá variações de acordo com
cada legislação fiscal que tiver em vigor.

14 Em termos médios, de cada 100 reais de
impostos federais, estaduais e municipais
arrecadados nos municípios,  22,75% são
convertidos em receitas financeiras.

15 Ofício com origem em São Paulo, datado de 7
de dezembro de 1971 e encaminhado ao
ERPLAN (Escritório Regional de
Planejamento de Presidente Prudente).

16 Muitas dessas  referidas retiradas guardaram
uma certa correspondência com o esgotamento
das  Frentes Pioneiras, tomando em conta
algumas  zonas como antiga  Nova Alta Paulista
e a Araraquarense no território paulista e os
Norte Novo e  Novíssimo do Paraná.

17 Instrumento de emprego e objeto de
tributação.

18 Regime Militar (1964).
19 Pequenas  cidades  como repositórios das crises

no campo e de gestões financeiras centralizadas
– frágeis parapeitos para as correntes de
excluídos do campo em direção aos  centros
urbanos de maiores expressões no estado e no
país.

20 Embora  as  manifestações  territoriais,
conforme muitos relatos pessoais e presentes
na literatura, parecem ter  sido muito mais
marcantes  no passado.

21 A municipalização do Ensino de 1ºgrau e a
merenda escolar, por exemplo.

22 REZENDE, João Batista. Centralização e
descentralização tributária na constituinte de
1987/88.  São Paulo : PUC, 1994.  Dissertação
(Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica.
p. 125.

23 Exemplo: a atual gestão municipal de Londrina
solicitou junto ao Governo do Estado
permissão   para utilizar 50% da transferência
do ICM’s a que tem direito no repasse para
aplicá-lo como incentivo para atrair
investimentos. Este pedido está em estudo pela
Secretaria da Fazenda Estadual. Este exemplo
específico de procedimento  decisório
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centralizado reforça a nossa hipótese sobre as
dependências  que as políticas de
industrialização locais  estão sujeitas, para fazer
referências apenas a um dos aspectos gerais que
influem no ritmo da expansão da economia do
interior do estado.

24 Não se trata aqui de uma defesa em favor da
renúncia fiscal, mas pela autonomia da gestão
local.

25 Flávio B Garcia, Ex-diretor da Codel. Folha
de Londrina. 27/5/92,p10. Caderno Indústria-
Paraná.

26 O  presidente da Associação Industrial de
Londrina  posicionou-se,   na época,  pela
presença dos 3  distritos industriais em
Londrina, todos com boa infra-estrutura e
próximos das áreas onde se concentram
grandes contingentes de trabalhadores

27 Folha de Londrina.27/maio/92, p10.Caderno
Indústria-Paraná. João Jabur era  presidente da
Associação Industrial de Londrina naquela
época.

28 Idem.
29 Folha de São Paulo. 21.fev.96,caderno 2, p3.
30Com raríssimas exceções, mesmo considerando

as reversões de polarização hoje em processo
nas regiões metropolitanas de São Paulo e
Curitiba.

31 Incorporações de investimentos  federais e
estaduais.

32 Microrregional, sub-regional.
33 A manchete “Movimento popular quer

audiência com governo sobre o Duchas
Corona”. Folha de Londrina, 23/ abr/
96.Caderno de Economia, p2.

34 Idem. Obs. Em 13/jul/1996 as notícias davam
conta de que a Corona perdeu interesse na
instalação em Londrina. Por outro lado, Pepsi-
Cola até este momento construiu apenas um
depósito de bebidas, e o temor é de que este
projeto não seja finalizado.

35 Ibidem
36 Aqui estamos insistindo  na tese da

homogeneidade dos recursos rebatidos
espacialmente pela  homogeneização imposta
pelo regime de acumulação fordista em termos
de relações de  produção capitalista  em toda
sua amplitude: processos de produção e de
trabalho. Os recursos econômicos locais, no
geral,  foram nivelados por baixo e as lutas por
diferenciações  das ofertas locais contem uma
essência  política  quando o poder público e

privado local é acompanhado por movimentos
populares, como vimos anteriormente.

37 Lembramos que esta  ordem  não representa
uma cronologia ou etapas da  Política Industrial
de Londrina, é apenas um artifício nosso para
facilitar didaticamente a sua identificação no
texto.

38 Concepção  política ainda muito antecipada  à
realidade econômica e urbana  regional. Fazem
parte da referida aglomeração Londrina,
Cambé, Ibiporã e Rolândia.

39 Ou Porto Seco, é onde se armazena tanto
mercadorias importadas quanto  aquelas a
serem  exportadas. Nessa  estação aduaneira
os documentos são preparados tanto para
desembarque como para embarque de
mercadorias produzidas na região.. No
momento que as mercadorias são aí
depositadas estas já podem ser consideradas
como exportadas. Tanto na importação quanto
na exportação,  a liberação dos créditos
envolvidos nas transações  são liberados com
maior rapidez, sejam eles créditos ou não. Uma
forma de ação descentralizada da Receita
Federal para agilizar o comércio internacional.

40 Aqui não se trata de uma análise ou estudo
comparativo, mas de ponderações sobre busca
de instrumentos que possam produzir
diferenciações, como já dissemos em outra
ocasião neste trabalho sobre Londrina e
Maringá.

41 É preciso lembrar que estamos insistindo na
valorização do enfoque sobre essência dos
instrumentos de política (industrial, comercial,
urbana): a percepção aguda do espaço
enquanto base essencial de reprodução da vida
social, econômica, etc..

42 Em grande parte os lojistas  trabalham em
regime de consignações. É aqui que residem
as dificuldade das empresas  do setor de
Confecção que se utilizam deste circuito de
distribuição:  acomodação  na ponta final,
conforme apontaram diversos  fabricantes.

43 Esta frase foi pronunciada  numa reunião
setorial de empresários ligado ao setor de
confecção. Lamentavelmente  não pudemos
recuperar a sua autoria. Contudo, esta traduz
uma coerência em relação  aos objetivos que
cercam a necessidade da existência de  Centro
de Eventos e Convenções em cidades no
interior do país.
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44 Consulting  Andersen . (1995)..  Plano de
desenvolvimento industrial de Londrina.
Londrina : PML 1995. (Informe Técnico
Setores Têxtil e Confecções, n.3)

45 STORPER (op. cit. p. 142)
46 A Universidade Estadual de Londrina oferece

os cursos de Ciência da Computação, Química
e Física e Estilismo e Moda, os quais podem
atender às  parcerias referidas.

47 Oferece o curso de Tecnologia em
Processamento de Dados.

48 Embora sendo este o papel mais expressivo
pela tecnologia que isto envolve, este órgão
privado atende também à formação de
operadoras de máquinas de costuras
industriais.

49A instalação deste estabelecimento de ensino
médio profissionalizante nos ramos das
Engenharia Mecânica,  Elétrica e Eletrônica.

50 Não estamos considerando aqui quaisquer
valores políticos.

51 A COCAMAR em Maringá produz linhas para
coser  e fios  para tecelagem e malharias.
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INSTRUÇÕES PARA PUBLICAÇÃO
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Ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos, mapas, quadros, tabelas etc.): deverão ser contempladas
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BMP, TIF, PCX.
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Referências Bibliográficas: deverão ser redigidas conforme as normas da ABNT (NBR 6023 – referências
bibliográficas).

As colaborações devem ser enviadas, acompanhadas de carta de encaminhamento, para o endereço:
Geografia: Revista do Departamento de Geociências
Universidade Estadual de Londrina
Centro de Ciências Exatas
Departamento de Geociências
Campus Universitário s/n
Caixa Postal 6001
86.051-990 Londrina, Paraná


