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RESUMO 
Na atualidade o debate em torno de políticas públicas vem crescendo, principalmente 
quando se coloca em pauta a redução das desigualdades sociais. É dentro desse contexto 
que se insere o termo justiça espacial, como marco conceitual para se pensar na justa 
distribuição de serviços no território e consequentemente, a atuação do Estado dentro desse 
processo. Nesse sentido o presente trabalho aborda a justa distribuição de serviços em 
saúde e educação no município de Pitanga/PR, a partir de análises realizadas acerca das 
principais políticas públicas direcionadas a essas duas áreas entre os anos de 2009 e 2015. 
Os resultados obtidos são favoráveis à justiça no espaço urbano, demonstrando que o poder 
público local, em conjunto com as outras esferas governamentais, buscou formular políticas 
públicas que agregassem maiores parcelas da população dentro da cidade.  
 
Palavras-chaves: Serviços básicos – Políticas públicas – Justiça espacial.  

 

ABSTRACT  
In the present debate around public policy is growing, especially when it brings forth the 
reduction of social inequalities. It is within this context which includes the spatial justice term, 
as conceptual framework to think about the fair distribution of services in the territory and 
consequently the State's action in this process. In this sense, the present work deals with the 
fair distribution of health and education services in the Pitanga, PR city, going from analyzes 
about directed public policies to these two areas between the years 2009 and 2015. The 
results are in favor of the justice in urban space, demonstrating that the local main 
government, together with the other government spheres, sought to develop public policies 
that add larger portions of the population within the city. 
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1. INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, com a Constituição Federal de 1988, a formulação e implantação 

de políticas públicas vêm ganhando destaque em meio à gestão dos governos, 

principalmente aquelas destinadas à promoção de melhorias no meio social. Com isso 

aumentam-se também os estudos direcionados a essa temática, apresentando-se, muitas 

vezes, como processos avaliativos de tais investimentos.  
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Dessa maneira, o presente trabalho tem como objetivo contribuir para o 

entendimento da relação entre Estado X sociedade, através da implementação de políticas 

públicas que tenham como objetivo trazer melhorias na qualidade de vida dos cidadãos. 

Outro ponto abordado é o conceito de justiça espacial, como uma maneira de se pensar na 

(in) justa distribuição de políticas públicas no território, apresentando-se, portanto, como 

uma avaliação de tais investimentos.  

O objeto de estudo da presente pesquisa foi o município de Pitanga, localizado na 

área central do estado do Paraná. Onde procuramos realizar um levantamento em torno das 

principais políticas públicas em saúde e educação destinadas ao município, durante o ano 

de 2009 a 2015, e, posteriormente, realizar uma análise se esses novos investimentos 

visaram à promoção da justiça espacial, ou seja, se foram bem distribuídos na cidade.  

O município de Pitanga/PR conta com um total de 32.638 habitantes, tendo 20.590 

vivendo em sua área urbana (IBGE, 2010). Os serviços públicos, como é o caso de saúde e 

educação, são de extrema importância para a população local, pois, trata-se, basicamente, 

de uma população considerada de baixa renda, não tendo condições de recorrer a serviços 

privados.  

Nesse sentido, implementar equipamentos de saúde e educação em bairros mais 

carentes ou com localização estratégica, que não beneficie apenas pequenos grupos, é o 

principal mecanismo de promoção da justiça espacial. Sendo este o principal foco de análise 

da presente pesquisa.  

A metodologia utilizada para a pesquisa se baseia em entrevistas com a prefeitura 

municipal e órgãos competentes, a fim de realizar um levantamento em torno dos principais 

investimentos em saúde e educação destinados ao município no período determinado. Além 

de pesquisas em jornais locais e sites do governo para a busca de informações 

complementares, como os valores investidos e a parceria entre as esferas governamentais.  

Os resultados da pesquisa nos mostram que durante o ano de 2009 a 2015 os 

investimentos ocorreram, em grande maioria, a partir da relação entre as esferas dos 

governos, e, mesmo que indiretamente, buscaram promover a justiça espacial a partir de 

uma melhor distribuição destes serviços no espaço, melhorando o acesso da população a 

estes.  

 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS E JUSTIÇA ESPACIAL: CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

Ao analisarmos o termo políticas públicas devemos ter em mente de que se trata de 

algo extremamente importante para a redução das desigualdades sociais. Dessa maneira 

devem ter como objetivo principal assegurar que toda a população tenha acesso a serviços 

básicos, como os de saúde e educação.  
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 Nesse sentido, a formulação de políticas públicas constitui-se como “[...] o estágio 

em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em 

programas e ações que produziram resultados ou mudanças no mundo real.” (SOUZA, 

2006, p.26). 

A implementação de políticas públicas, apesar de gerar impactos em curto prazo, 

tem como objetivo os resultados em longo prazo. Por isso, é importante que se faça um 

planejamento cuidadoso por parte do poder público, para garantir que os resultados ocorram 

como o esperado. Assim, Trevisan e Bellen (2008, p.531) citando Frey (2000), analisam 

que: 

o agir público pode ser dividido em fases parciais do processo político-administrativo 
de resolução de problemas, que correspondem a uma sequência de elementos do 
processo. Comum a todas as propostas de divisões do ciclo político são as fases de 
formulação, da implementação e do controle dos impactos das políticas.  

 

Esse processo é formado pelos seguintes estágios: definição da agenda, 

identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, implementação e 

avaliação (SOUZA, 2006). Ou seja, não basta apenas aplicar um investimento, é preciso 

avaliar seus resultados, contribuindo assim na formulação das futuras políticas públicas.  

A avaliação consiste em analisar se os objetivos do investimento foram alcançados. 

Um dos benefícios da avaliação é no sentido democrático, pois através dela disponibilizam-

se informações e dados para a população, demonstrando transparência no processo e nos 

resultados dessas políticas (ARRETCHE, 1998). No Brasil, a avaliação de políticas públicas 

ainda é pouco utilizada. Um dos grandes receios dos governantes é que elas possam 

revelar a “ineficiência” de suas ações.  

Dentre as formas de avaliação, podemos destacar a equidade, ou seja, a justa 

distribuição de bens e serviços no território. Dessa maneira, a localização dos serviços 

públicos deve ocorrer da forma que as necessidades da população dentro de cada território 

sejam satisfeitas, os recursos devem ser aplicados de modo que ajudem a população a 

superar dificuldades específicas decorrentes do ambiente físico e social (HARVEY, 1973). 

O espaço urbano acaba expressando as desigualdades que nele existem - através 

da presença de moradias humildes, infraestrutura precária e ausência de serviços em geral - 

e investimentos mal planejados que não levam em conta as necessidades dos menos 

favorecidos socioeconomicamente podem aumentar ainda mais essas desigualdades. 

Assim, Fari (2013) argumenta que: 

 

considerando que o espaço é socialmente produzido e que a justiça social está 
vinculada ao espaço, a compreensão das interações entre sociedade e espaço 
torna-se, por conseguinte, fundamental para entender as injustiças sociais e para  
pensar políticas de planejamento urbano que visem reduzi-las, assegurando aos 
cidadãos o “direito à cidade”. (FARI, 2013, p.5).  
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Nesse sentido, para que se consiga chegar a uma justa distribuição de serviços, é 

preciso que os interesses da população em geral sejam atendidos, e não apenas os 

interesses de determinados grupos. Assim se faz preciso que haja bom senso por parte dos 

governantes. 

A formulação de mecanismos de promoção de justiça social, e espacial, como é o 

caso das políticas públicas, devem visar uma melhor distribuição dentro dos territórios. Esse 

tipo de ação do poder público deve ter em mente alguns critérios, como a necessidade dos 

territórios de obterem determinado benefício e, principalmente, a contribuição para o bem 

comum. Esses critérios são importantes na formulação de uma política pública, pois visam 

uma melhoria para um grupo maior, abrangendo um conjunto de territórios ou regiões 

(HARVEY, 1973).  

Ao falarmos em espaço e justa distribuição, é relevante citar um importante estudioso 

desse assunto, Edward W. Soja, em sua obra “Seeking Spatial Justice”, que se refere ao 

conceito de justiça espacial como algo que torne possível o acesso da população a diretos 

essenciais, sendo importante compreender a interação entre a sociedade e o território.  

Complementando as palavras de Soja, podemos acrescentar a visão de Fari (2013), 

que entende que este conceito deve ser utilizado para evidenciar as injustiças sociais que 

existem no espaço, e que o espaço pode contribuir para aumentar essas injustiças. 

Analisando a visão de Soja, Fari completa dizendo que: 

 

é crucial, tanto na teoria quanto na prática, dar ênfase a espacialidade da justiça e 
das injustiças, não apenas na cidade, mas em todas as escalas geográficas [...] é o 
ponto de partida para iniciar uma justa e equitativa distribuição no espaço, dos 
recursos sociais e oportunidades de usufruir os mesmos. 

 

Assim, Harvey (1973), entende que é um desafio geográfico planejar a distribuição 

espacial dos serviços, de modo que aumentem a possibilidade dos menos favorecidos, 

portanto não depende apenas das boas intenções dos governos, mas também de um 

planejamento de qualidade. Reforçando então, a importância de seguir a risca os estágios 

durante a formulação das políticas públicas. 

No Brasil, as políticas públicas ganharam notoriedade a partir, principalmente, da 

Constituição Federal de 1988, onde o papel do Estado tornou-se central na formulação e 

implantação de políticas públicas que visem melhorar a qualidade de vida da população em 

geral (como as políticas em saúde, educação e moradia, por exemplo).  

Apesar dos avanços que ocorreram, especialmente, na última década o Brasil ainda 

se caracteriza como um país de grandes desigualdades sociais. Pode-se dizer que este é o  

principal desafio dos nossos governantes nas três esferas governamentais – municipal, 

estadual e federal. É nessa perspectiva que a presente pesquisa se norteia, analisando a 
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distribuição dos serviços de educação e saúde no município de Pitanga/PR, entre os anos 

de 2009 e 2015, observando se possibilitam a justiça espacial.  

 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PITANGA/PR 

 Conforme foi discutido anteriormente, as políticas públicas desempenham um papel 

fundamental na redução das desigualdades sociais e na promoção da justiça espacial. 

Nesse caso, foi dada uma atenção especial aos serviços de saúde e educação, presentes 

na área urbana, tendo em vista que se configuram como alguns dos principais mecanismos 

para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  

A escolha por pesquisar estes, ocorreu devido a importantes investimentos 

realizados nessas duas áreas durante o período analisado. Nesse sentido destacam-se o 

IFPR, CEEP, Centro da Juventude, Clínica da Mulher, CEO, reforma e ampliação do Centro 

de Saúde, além da construção da futura Unidade Básica de Saúde da Família porte III.  

A seguir, serão apresentadas informações em torno desses novos investimentos, 

analisando sua distribuição espacial e a contribuição para a melhoria da qualidade de vida 

da população do município.  

 

3.1. Equipamentos de Educação 

Os novos equipamentos de educação foram resultado de importantes parcerias entre 

a Prefeitura Municipal com o Governo Federal e Estadual. O IFPR e o CEEP com 

características similares – ensino profissionalizante integrado ao ensino médio -, e o Centro 

da Juventude que possui grande importância social devido à presença de atividades 

culturais, esportivas e cursos de idiomas e informática. 

 

3.1.1. Instituto Federal do Paraná – IFPR 

O IFPR é destinado principalmente para aqueles que concluíram o ensino 

fundamental e pretendem obter uma formação profissionalizante. Foi uma importante 

conquista para Pitanga e região, entrando em funcionamento no início do ano de 2015.  

Construído através da parceria entre a prefeitura municipal e o Governo Federal - 

sendo que a prefeitura doou o terreno e o governo federal entrou com o investimento de 

3.941.000,00 reais1 - este Instituto está localizado em um bairro desfavorecido 

socioeconomicamente e de infraestrutura, podendo, deste modo, tornando mais fácil o 

acesso, especialmente para os residentes locais, e para possibilitando melhorias de 

infraestrutura.  

                                                 
1 

 Dados do diário oficial. 
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O campus de Pitanga, segundo consta no site do IFPR, contará apenas com o curso 

de Cooperativismo, podendo aumentar a oferta de cursos conforme acontecer à demanda.  

 
3.1.2. Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Professor Miguel Parolo 

 O Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP), assim como o IFPR, também 

dá prioridade ao ensino profissionalizante, funcionando com o ensino médio integrado ao 

profissionalizante. Localiza-se em um bairro desfavorecido de serviços e distante do centro 

da cidade. 

A realização da obra foi resultado da parceria entre as três esferas governamentais, 

onde a prefeitura entrou com o terreno, a federação com os recursos para a realização da 

construção, disponibilizados pelo FNDE2, que foram de aproximadamente 6.900.000,00 

reais3, e o estado ficando responsável pela estrutura de atendimento e contratação de 

professores e outros funcionários. 

 

3.1.3. Centro da Juventude 

 Ao contrário do IFPR e do CEEP, o Centro da Juventude dá prioridade a atividades 

artísticas e culturais (como dança e música), esportivas (como judô e natação) e cursos de 

idiomas, informática e atividades administrativas4. 

Localizado em um bairro carente, próximo a um conjunto habitacional, este Centro 

tem beneficiado jovens de todo o município, especialmente os menos favorecidos 

socioeconomicamente. 

Foi construído através da parceria entre a Prefeitura e o Governo Estadual, onde a 

Prefeitura ficou responsável por adquirir o terreno, gerir e oferecer profissionais para orientar 

as atividades e o Governo Estadual por construir e equipar o Centro. 

 

3.2. Equipamentos de Saúde 

Os novos equipamentos em saúde no município de Pitanga/PR desempenham um 

papel fundamental na prestação de serviços em saúde no município, com exceção da 

Unidade Básica da Família porte III que ainda está em construção. Esses novos 

investimentos tem promovido um maior acesso a serviços em saúde para a população, na 

medida em que contribuíram para a descentralizam de serviços no território.  

 

                                                 
2  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

3  Dados obtidos através do Núcleo Regional de Educação (NRE). 

4  Informações obtidas através da Prefeitura Municipal. 
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3.1.1. Clínica de Atendimento a Saúde da Mulher e da Criança 

O Centro de Atendimento a Saúde da Mulher e da Criança é um estabelecimento 

inaugurado no ano de 2010 no centro da cidade, com estrutura própria. Os recursos para a 

construção desse estabelecimento foram disponibilizados pelo governo estadual, a partir de 

um projeto que previu a construção de outras 357 Unidades distribuídas pelo Paraná.  

 O valor total da obra foi cerca de 400 mil reais, entre a construção do edifício e a 

compra de materiais necessários para o atendimento da população, em especial mulheres e 

crianças. Atualmente a clínica conta com dezoito funcionários, distribuídos entre médicos 

especialistas, enfermeiros, atendentes e serviços gerais. 

Essa unidade de saúde desempenha um papel importante para Pitanga e municípios 

vizinhos, visto que possui uma área especifica de atendimento, a saúde de mulheres e 

crianças, disponibilizando serviços que até então não eram oferecidos a este público 

específico. 

  

3.1.2. Centro de Especialidades Odontológicas  

O Centro de Especialidades Odontológicas de Pitanga/PR teve suas atividades 

iniciadas em 2010, no centro da cidade, e está realizando um trabalho indispensável à 

população, visto que descentralizou os serviços odontológicos dos postos de saúde, 

oferecendo também outros serviços, como tratamentos especializados, pequenas cirurgias, 

atendimentos a portadores de necessidades especiais e diagnósticos bucais, como o de 

câncer de boca. 

A Unidade é do tipo I, na escala de I a III, contando com três consultórios 

odontológicos completos, três cirurgiões dentistas e outros cinco profissionais que trabalham 

com atendimento e serviços gerais do local. Os recursos que mantêm o funcionamento da 

unidade partem do Governo Federal e Estadual em parceria, levando em consideração que 

o prédio onde a unidade funciona não é próprio. 5 

 

3.1.3. Reforma e ampliação do Centro de Saúde 

O centro de saúde do município de Pitanga está localizado no centro da cidade, e 

sempre desempenhou um papel importantíssimo na prestação de serviços a toda a 

população do município. Tendo em vista também que é neste mesmo local onde funciona a 

Secretaria Municipal de Saúde.  

A reforma e ampliação da unidade aconteceu durante os anos de 2014 e 2015, onde 

foram investidos um total de 176.071,43 reais, sendo o dinheiro de recurso próprio do 

município. A obra trouxe ao centro de saúde e a secretaria municipal de saúde a 

                                                 
5
 Dados obtidos através de consulta nos sites do Portal da Saúde e Ministério da Saúde. 
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oportunidade de oferecer serviços com maior qualidade, visto que proporcionou um aumento 

na estrutura física da unidade e consequentemente um aumento na oferta de serviços, como 

consultas médicas e odontológicas, além de encaminhados externos para especialidades. 

 

3.1.4. Unidade Básica da Família porte III 

A unidade básica da família porte III ainda se encontra em processo de construção. 

Porém, apesar disso, pode-se considerar uma futura importante unidade de saúde para o 

município, pois, além de estar localizada no centro do município a unidade é do tipo III, e 

oferecerá um número maior de serviços para a população, assim como contará com um 

maior número de profissionais e equipamentos.   

Os recursos para a construção da obra partiram do governo estadual, um total de 

690.659,74 reais. O terreno onde a unidade está sendo construída – centro da cidade – foi 

doado pela Prefeitura municipal, a fim de assegurar serviços em saúde para toda a 

população.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da presente pesquisa é possível perceber a importância que as parcerias 

realizadas entre os governos têm no processo de implantação de políticas públicas. A 

prefeitura normalmente entra com a doação do terreno para a construção da obra e o 

governo estadual e federal com os recursos financeiros. Cabe destacar aqui, o papel das 

prefeituras também no que diz respeito a sua proximidade e conhecimento da realidade da 

população, contribuindo para melhor direcionar os investimentos das outras esferas no 

território.  

Após analisar o número de investimentos e sua distribuição no espaço urbano do 

município, constatamos que houve uma prioridade para aqueles bairros mais 

desfavorecidos. Contribuindo assim para a promoção da justiça espacial. Levando em 

consideração também o período analisado, observa-se que houve inúmeros avanços nessas 

duas áreas em um curto período de tempo, sendo estes importantes, principalmente, porque 

o município de Pitanga está inserido em uma região considerada uma das mais pobres do 

sul do país.  

Através de entrevistas junto ao pessoal da secretaria municipal de saúde e de 

educação, pode-se perceber que os mesmos alcançaram os objetivos esperados (exceto a 

Unidade Básida da Família que ainda se encontra em construção), pois a população, 

especialmente a mais carente, está usufruindo de serviços públicos de qualidade. 

Por fim, ficou claro que investimentos bem aplicados ocasionam importantes 

transformações na realidade social de determinado local. É por isso que as políticas 
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públicas configuram-se como importantes instrumentos para reduzir as desigualdades 

sociais existentes no nosso país, em grandes e pequenos municípios.  
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