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A análise geográfica deve examinar o espaço como um texto, onde 

formas são portadoras de significados e sentidos. Há, por assim dizer, 
uma “escrita” nesta distribuição das coisas no espaço. Em outros 

termos, o arranjo espacial das coisas é uma linguagem. Comunica, 
revela e organiza sentidos, estrutura ações, muda segundo os 

contextos, utiliza metáforas, metonímias, anacolutos, elipses e 
hipérboles. Há como uma linguagem na maneira pela qual as coisas 

estão postas no espaço, no fluxo de coerência que as une 
especialmente, no sentido que as atravessa nas diferentes seqüências 

de elementos (GOMES, 2006, p. 38). 
 



7 

 

RESUMO 

 
 

Durante a década de 1980 o Estado brasileiro passou por um processo de 

redemocratização, ocasionando uma profunda modificação na organização político-

institucional do país. Essa reorientação da estrutura federativa brasileira teve como 

arcabouço normativo a promulgação da Constituição Federal de 1988, ocorrendo  a 

partir de sua promulgação, uma considerável abertura política, sob o manto de 

novos arranjos democráticos de descentralização tributária e fiscal, que geraram um 

novo ordenamento federativo, sobretudo, no que se refere aos municípios. Tal 

institucionalidade contribuiu para a criação de inúmeros novos municípios brasileiros, 

implicando, diretamente, em modificações na estruturação do território nacional, 

impulsionadas pelo contexto político. Este processo foi notório na década de 1990, 

visto que foram incrementados à malha municipal do país mais de mil unidades 

municipais, difundidas por todos os estados da federação. O estado da Paraíba foi 

Integrado a este contexto, criando, no período mencionado, 52 novos municípios. 

Nesta perspectiva, buscar-se-á entender as finalidades que sustentaram este 

processo de fragmentação do território estadual paraibano. Para tanto, fez-se uso de 

diversas bibliografias, dados secundários, fontes documentais e pesquisa in locu no 

município de Casserengue e Riachão, localizados na microrregião do Curimataú 

Oriental Paraibano, os quais foram selecionados como foco para análise pontual do 

evento. Entende-se, entretanto, que a produção de municípios, embora, sendo 

perpassada pelo caráter institucional, contempla intencionalidades diversas por meio 

da apropriação política do território.  

 

Palavras-Chave: Território. Compartimentação. Município. 
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ABSTRACT 
 

 
During the 1980‟s, the Brazilian State has undergone a process of redemocratization,  

causing a profund change in the political and institutional organization of the country. 

That reorientation of the Brazilian federative structure had as normative framework 

the enactment of the federal Constitution of 1988, occuring after its enactment a 

considerable political opening under the cloak of new democratic arrangements of tax 

and fiscal decentralization, which generated a new federative order, especially with 

regard to municipalities. Such  institutions contributed to the creation of several new 

municipalities, involving, directly, changes in the structure of national territory, driven 

by the political context. This case was notoriouns in the 1990s, increased in the 

country's municipal mesh and spread all over the states of the federation. The 

Paraíba State was integrated in this context, creating in this period, 52 new 

municipalities. In the perspective, it will seek to understand the purpose that 

sustained this process of fragmentation of Paraíba state territory. For this purpose 

was made use of several bibliographies, secondary data, documentary sources and 

research in locus of the municipalities of Casserengue and Riachão, located in the 

Paraíba‟s Curimataú Oriental microregion, which were selected as a focus for 

specific analysis of the event. It is understood, however, that the production of 

municipalities, includes several intentions through political appropriation of the 

territory, although, being permeated by the Institutional. 

 

Key-words: Territory. Partitioning. Municipality. 
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INTRODUÇÃO  
  

  A compreensão do território, enquanto produto das relações, sociais sugere 

que sejam consideradas o conjunto de relações políticas que nele ocorrem, 

decorrentes das disputas dos atores sociais, sendo estas, relações assimétricas de 

poder. Neste sentido, o território consiste em um espaço concreto, de propriedades 

materiais e imateriais, sendo definido por fronteiras e a partir de relações de poder, 

ditadas pelo movimento da sociedade. 

  Na definição do território, o Estado detém relevância, tendo em vista que 

ratifica poderes institucionais e estabelece limites jurídicos, gerando compartimentos 

territoriais. É no território que os entes estatais ganham forma, por meio de sua 

divisão política, vislumbrada através das fronteiras, que são animadas por arranjos 

institucionais e por contextos internos específicos, que marcam sua organização, 

gestão e funcionalidade. Nesta perspectiva, o Estado se caracteriza como um ator 

relevante, uma vez que através da execução de suas políticas, regula o território, 

influenciando na sua dinâmica e na diferenciação dos lugares. 

  Em vista disso, na análise das divisões políticas do território, tem-se a 

necessidade de discutir o uso federativo, norteado pelas normas Constitucionais que 

regem a organização político-territorial do país. Cabe ressaltar que as discussões 

em torno do federalismo brasileiro, circundam em volta da centralização e 

descentralização do poder, que marcaram os diferentes períodos políticos da 

história.  Essa oscilação do sistema político imprimiu e continua a imprimir, 

territorialmente, suas nódoas por meio do estabelecimento de pactos territoriais, em 

coerência com as proposituras de cada temporalidade social.  

  Nesta perspectiva, faz-se referência à norma Constitucional de 1988, que 

fundada nos pressupostos da descentralização e da democratização, provocou 

modificações na estrutura do território nacional, por meio da produção de novas 

fronteiras internas, vislumbradas na dinâmica de criação de novos municípios.  

Inserido nesse contexto, foram criados na década de 1990, no Estado da Paraíba, 

52 novos municípios. 

  Entende-se, no entanto, que a produção de municípios, embora sendo 

perpassada pelo caráter institucional, contempla intencionalidades diversas, por 

meio da apropriação política do território. Em vista disso, buscar-se-á entender as 
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finalidades que sustentaram este processo de fragmentação do território estadual 

paraibano, mediante uma abordagem que engloba não apenas os aspectos 

institucionais, mas também a realidade política, econômica e social local. 

No entanto, ante a expressividade do número de municípios instalados e sua 

difusão por todas as regiões do estado, selecionou-se uma região para análise do 

referido evento, sendo privilegiado o Curimataú Paraibano. Tal escolha se deve ao 

fato da permanência de problemas de ordem estrutural e econômica-produtiva, que 

se refletem na forte dependência dos municípios às transferências governamentais.  

Todavia, ao observar-se, previamente, alguns indicadores dos municípios 

criados nesta região, algumas variáveis se destacaram em alguns deles, como a 

presença de um maior contingente populacional em Casserengue, sendo que a 

maior parcela encontra-se sediada na zona rural e, estando no seu oposto Riachão, 

considerado essencialmente urbano, levando em conta o dado populacional do 

IBGE. No entanto, este último encontra-se entre os que possuem uma diminuta 

população.   

Outro elemento, centrado no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

realçou estes dois municípios, de modo a perceber-se que, no conjunto dos 

municípios criados nesta região, Casserengue é o que apresenta condições menos 

favoráveis à reprodução social e Riachão, por sua vez, de acordo com tal índice, 

consiste no que expõe melhores condições ao desenvolvimento humano.  

Partindo destes indicadores, questiona-se acerca dos contextos locais, 

políticos, econômicos e sociais, que refletem na diferenciação destes municípios, 

sugeridas pela indicação do IDH-Municipal. Então, com o intuito de desvendar estas 

realidades e identificar as reais condições contidas e vivenciadas nestes municípios, 

elegeu-se, como foco para uma análise pontual do evento, os municípios de 

Riachão-PB e Casserengue-PB (Mapa 1), ambos situados na microrregião do 

Curimataú Oriental, procurando assim, compreender a sistemática empreendida 

neste território, tendo em vista que a criação de novos municípios gera novas 

dinâmicas locais, pois, como afirma Santos (1979) os territórios, ao mesmo tempo 

em que condicionam, dinamizam a produção de transformações sociais. Portanto, 

buscar-se-á depreender a forma como é realizada a gestão desses territórios e, 

ainda, como está configurada a questão da cidadania, vislumbrada enquanto fator 

político e territorial. 

 



19 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Mapa 01: Localização da área de estudo 
      Organizado pela autora  
      Executado: FERNANDES, 2010. 
 
 
 

Portanto, nosso foco de estudo fundamenta-se na análise dos conteúdos e 

funcionalidades desencadeadas do processo de divisão institucional do território. 

Logo, a problemática volta-se para a compreensão da sistemática que o evento da 

emancipação de um território institui, localmente, na pretensão de compreender-se 

as relações de poder que a integra, expressas pela política e tornadas concretas 

através do uso do território. 

  Seguindo este norte, a presente pesquisa aprofundará as reflexões 

geográficas em torno da dinâmica de produção do território paraibano, investigando 

se o expressivo aumento do número de municípios trouxe consigo a elevação da 

dinâmica econômica e social, justificando assim, sua relevância.   

 Para a construção desta análise, adotou-se como elemento teórico principal, o 

conceito de território, abordando-o através dos nexos do poder e da política, 

enquanto configuradores do componente territorial, tendo-se como respaldo autores 

como: Raffestin (1993), Santos (2001, 2006 e 2007), Gomes (2006a, 2006b), Castro 

(2005), além de mais alguns outros, elencados ao longo do texto. Teve-se, com isso, 

o propósito de articular as reflexões teóricas às constatações empíricas, oferecendo 

assim, o suporte analítico.  

 Para tanto, efetuou-se primeiramente, a pesquisa bibliográfica, seguida do 

levantamento de dados secundários, acessados por meio do IDEME- Instituto de 
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Desenvolvimento Estadual e Municipal da Paraíba; IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística; TSE- Tribunal Superior Eleitoral e arquivos públicos 

municipais locais. Por meio desta consulta, obteve-se informações referentes à 

população, ao processo de emancipação dos municípios, o quadro administrativo 

municipal, as finanças públicas, o IDH, a estrutura fundiária e a produção 

agropecuária. 

 Após, levou-se a termo a pesquisa de campo, através da qual realizou-se 

uma observação sistemática e qualitativa da área, com levantamentos 

socioeconômicos empíricos, mediante a aplicação de formulários, junto às 

populações locais, bem como entrevistas consumadas com as autoridades 

municipais e representações da sociedade civil organizada, além da produção de um 

acervo fotográfico revelador do objeto pesquisado. 

 Portanto, nesta etapa foram realizadas 141 entrevistas, sendo 02 com 

prefeitos, 08 com vereadores, 04 com secretários municipais, contemplando o setor 

da saúde e da educação, 11 com presidentes e representantes de Conselhos 

Municipais, 14 com presidentes de Associações e Sindicatos Municipais, além de 

102 com chefes de famílias, residentes na zona urbana e rural dos municípios 

pesquisados.   

 A escolha desses atores deu-se em face da condição dos mesmos, 

enquanto agentes influentes no processo decisório local, atuantes diretos no 

cotidiano da gestão das políticas e dos recursos do município, bem como a 

população por vivenciar, diariamente, os reflexos destas políticas. 

 Concluída esta etapa, deu-se início à análise das informações, respaldando-

se na concepção da realidade dialética. 

 No primeiro capítulo considerou-se relevante a realização de uma revisão 

conceitual fundada na discussão do território, integrada à reflexão das fronteiras, do 

poder, da gestão e da cidadania territorial. Tais discussões, possibilitaram a 

realização de uma leitura crítica da realidade estudada, constituindo assim, o 

embasamento teórico de nossa pesquisa.  

 Em seguida, resgatou-se o processo de criação de municípios no Estado da 

Paraíba, ao longo do tempo. Para isso, tomou-se como pressuposto as culturas 

tradicionais configuradoras dos primeiros traços territoriais e as normas 

Constitucionais, embora, tendo sempre a compreensão de que este é um processo 

que carrega em seu fundamento uma forte pressão político-ideológica. Ainda neste 
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capítulo, dedicou-se uma seção específica para o período posterior à Constituição 

de 1988, justificado por ter constituído um momento em que ocorreu um movimento 

descentralizador, fato este que repercutiu na criação de novas municipalidades. 

 No terceiro capítulo direcionar-se-á a discussão para os municípios de 

Riachão e Casserengue, analisando a formação, a configuração territorial e o perfil 

sócio-econômico. Apresenta-se ainda, algumas variáveis de cunho geral, acerca do 

perfil dos municípios criados no Estado da Paraíba, especialmente, aqueles 

inseridos na região do Curimataú paraibano.  

 No quarto capítulo discutir-se-á sobre a estrutura organizacional do poder 

público local de Casserengue e Riachão, refletindo sobre a forma como está sendo 

operada e as variáveis que influenciam na gestão destes territórios municipais.  

 Enfim, pretende-se, com tudo isso, construir considerações efetivas que 

retratem o contexto sócio-econômico e político presente nestes municípios. 
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CAPÍTULO 1 - TERRITÓRIO: CONCEITO FUNDANTE 

 

 A análise do território é considerado o elemento fundamental deste estudo, 

portanto, todo o direcionamento teórico embasa-se neste conceito, que foi ao longo 

do tempo vislumbrado por áreas diversas do conhecimento científico, tanto no que 

tange às ciências naturais, como nas ciências sociais. As discussões em torno deste 

conceito fundaram-se em diferentes concepções paradigmáticas, variando de acordo 

com a adesão teórica e metodológica daqueles que se propuseram a compreendê-

lo.  

 
Etimologicamente, a palavra território, territorium, em latim, é derivada 
diretamente do vocábulo latino terra, e era utilizado pelo sistema jurídico 
romano dentro do chamado jus terrendi; como o pedaço de terra apropriado, 
dentro dos limites de uma determinada jurisdição político-administrativa 
(HASBAERT, 2004, p. 43).  
 
 

 Assim, desde sua origem, o conceito de território sempre esteve, fortemente, 

vinculado à materialidade, ao espaço físico, à „terra‟. Para a geografia, 

especificamente, este conceito assumiu uma considerável centralidade, ganhando, 

com o passar do tempo, novos significados. 

 No século XVII, a teorização do território se deu por meio de estudos das 

ciências naturais, que o entendiam como área de domínio de determinado grupo 

animal ou vegetal. Na geografia, a sistematização deste conceito ocorreu, 

inicialmente, por meio de Friedrich Ratzel, no século XIX. Sua perspectiva embasou-

se numa concepção naturalista, englobando pressupostos conceituais utilizados 

pelas ciências naturais. No entanto, Ratzel buscou elaborar uma abordagem 

geopolítica do território, atribuindo um caráter político aos estudos geográficos. 

 Nesta perspectiva, Ratzel, inspirado nas teorias de Charles Darwin, acumulou 

esforços na discussão acerca do Estado, desenvolvendo a teoria organicista do 

Estado, entendendo-o como um organismo vivo que nasce, cresce e tende a 

declinar, ressaltando a importância do território como condição indispensável a sua 

existência, ou seja, o território era o “espaço vital”, condição de existência do Estado 

e de toda uma sociedade, tida enquanto solo (área) e recursos naturais, suporte 

para o desenvolvimento da vida. Assim, “o território surge, na tradicional Geografia 

Política, como um espaço concreto em si (com seus atributos naturais e socialmente 
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construídos) que é apropriado, ocupado por um grupo social” (SOUZA, 2006, p. 84). 

 Ratzel defendia que o fortalecimento do Estado, só era possível por meio de 

sua expansão territorial, representando a união do povo com seu solo pátrio. Assim 

sendo, o domínio do território, refletia, concretamente, o nível de poder dos Estados. 

Este entendimento do território estava vinculado ao projeto expansionista do Estado 

Alemão. Portanto, podia ser considerado como um conceito político.  

 
Exclusivamente o solo [Boden] dá coerência material a um Estado, vindo daí 
a forte inclinação, sobretudo da organização política de naquele se apoiar, 
como se ele pudesse forçar os homens, que de toda sorte permanecem 
separados, a uma coesão. Quanto maior for a possibilidade de 
fragmentação, tanto mais importante se torna o solo [Boden], que significa 
tanto o fundamento coerente do Estado, quanto o único testemunho 
palpável e indestrutível de sua unidade (RATZEL apud SOUZA, 2006, p. 85). 
 
 

 As idéias de Ratzel tornaram-se referências, transformando o território num 

elemento fundamental nos estudos que contemplavam as discussões acerca do 

Estado. Diante disto, grande parte da literatura científica, tradicionalmente, 

conceituou o território de forma bastante rígida, naturalizada e carregada de 

ideologia do Estado, servindo, assim, para legitimar o discurso Estatal. 

 Na geografia regional francesa, o conceito de território foi, meramente, 

negligenciado, “em favor da utilização do conceito de região, entendido, 

sucintamente, como um recorte espacial com determinadas características (físicas) e 

humanas” (SAQUET, 2007, p. 38). Nessa concepção, o território nacional era tido 

como um mosaico orgânico e harmônico de regiões singulares (SOUZA, 2006). 

Assim sendo, as abordagens centravam-se na análise descritiva das paisagens, 

mascarando a interpretação das relações políticas, econômicas e sociais. 

 Todavia, o contexto social é dinâmico. Portanto, o território, enquanto 

definição rígida, enquadrada disciplinarmente, pela perspectiva epistemológica 

positivista, não dá conta de explicar a realidade, bem como não faz a abordagem 

naturalizada da região. Diante disto, surgiram novos estudos, principalmente, a partir 

do século XX, que trouxeram novas interpretações e abordagens sobre o território, 

na tentativa de construir uma interpretação coerente da realidade do mundo.  

    As novas perspectivas territorialistas, na geografia, requalificam as distintas 

concepções presentes na ciência geográfica do passado, buscam romper e superar 

as abordagens positivistas e neopositivistas, pragmáticas, quantitativas e meramente 

descritivas, que não abarcam a complexidade das relações sócio-políticas, culturais 
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e econômicas, intensificadas com o desenvolvimento do capitalismo. 

 Portanto, diante das novas conjunturas relacionais, ocorre uma reelaboração 

do conhecimento, da ciência e, concomitantemente, uma renovação do conceito de 

território, que passa a ser compreendido, não apenas, como mero receptáculo ou 

área de abrangência de atuação do Estado, mas, como campo de forças, formado 

por uma teia complexa de relações sociais. Essa nova perspectiva mais abrangente, 

crítica e dialética, remonta à necessidade de superação da concepção clássica do 

território, tido enquanto área exclusiva de um poder.  

  Na concepção clássica da geografia política, o território, com base na 

percepção do Estado-Nação, configura-se como “entidades que se justapõem, 

contiguamente, mas não se superpõem, uma vez que para cada território nacional 

só há um Estado-Nação. Sem dúvida, isto é uma hipersimplificação, imbricada na 

pobreza conceitual há longo tempo imperante” (SOUZA, 2006, p. 94).  

Empiricamente, é evidente que, do ponto de vista institucional, o território 

nacional sobrepõe à atuação de outros poderes, em forma de subconjuntos. 

Exemplificando, existe a área de atuação do poder estadual e, dentro dela, do poder 

municipal (SOUZA, 2006). 

 No entanto, no território ocorrem outras superposições, derivadas dos atritos e 

contradições existentes nas variadas fontes de poder, emanadas pelo contexto 

social. Por exemplo, pode-se citar o poder do mercado, da sociedade civil 

organizada e de diversos grupos sociais, que apresentam certas singularidades 

culturais e ideológicas, exercendo todos estes papéis ativos na configuração do 

território. Pensando assim, o território se caracteriza como construção social, no qual 

estão impregnadas muitas facetas, típicas das relações sociais. 

 O território constitui-se no espaço da prática social, produto da reprodução e 

das inter-relações entre os diferentes grupos. Isto implica em considerar-se a noção 

de limite para o espaço apropriado, de forma a demarcar o exercício do poder sobre 

uma porção precisa do espaço. Por outro lado, o território apresenta-se como 

produto usado, vivido pelos seus atores e utilizado como meio para sua prática.  

 O entendimento deste conceito, desde autores clássicos, até os mais 

recentes, traz a dimensão política “do poder”, como variável, que melhor responde a 

uma conceituação do território. Poder este, em seu sentido amplo, para além da 

concepção estatal. Nesta perspectiva,  Souza (2006, p. 78) defende que o “território 

é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de 
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poder […], uma vez que o território é essencialmente um instrumento de exercício de 

poder”. Seguindo o mesmo direcionamento, Haesbaert (2004, p. 79), afirma que “o 

território pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas relações de poder, 

do poder mais material das relações econômico-políticas, ao poder mais simbólico 

das relações de ordem mais estritamente cultural”. 

 Gomes, P., (2006a, p. 12) conceitua o território como: 

 

parte de uma extensão física do espaço, mobilizada como elemento decisivo 
no estabelecimento de um poder. Ele é assim, uma parcela de um terreno 
utilizada como forma de expressão e exercício do controle sobre outrem. 
Por meio desse controle é possível a imposição de regras de acesso, de 
circulação e a normatização de usos, de atitudes e comportamentos sobre o 
espaço. Este controle do território é a expressão de um poder, ou seja, ele é 
aquilo que está em jogo em grande parte das disputas sociais, aí incluídas 
aquelas que disputam um direito à cidade.  
 
 

Esse poder é refletido por meio dos conflitos sociais, que se materializam em 

disputas territoriais, fazendo surgir arranjos sócio-territoriais diferenciados, 

resultantes da dialética entre a política, enquanto sistema de ações e interesses e o 

território, como recorte e conteúdo desses interesses (CASTRO, 2005). 

 
Neste sentido, é possível afirmar que as questões e os conflitos de 
interesses surgem das relações sociais e se territorializam, ou seja, 
materializam-se em disputas entre esses grupos e classes sociais para 
organizar o território da maneira mais adequada aos objetivos de cada um, 
ou seja, do modo mais adequado aos seus interesses (CASTRO, 2005, p. 
41). 

 

  De acordo com Becker (1988, p. 99), “o modo pelo qual o espaço é 

apropriado e gerido e o conhecimento desse processo constituem, ao mesmo 

tempo, expressão e condição das relações de poder”.  Assim, esses conflitos de 

interesses são expressões do fator político, que se solidifica no território, arena 

privilegiada da ação, de modo que os conflitos territoriais criam tensões e formas de 

organização do espaço, informadas por meio das relações políticas.  

 Para Castro (2005, p. 49) a política “deve ser compreendida como essência 

das normas, socialmente, instituídas para o controle das paixões (interesses, 

conflitos, ambições, escolhas etc.), tornando-se a condição do surgimento do espaço 

político, onde é possível a convivência entre os diferentes”.  

Na perspectiva de Andrade (1995, p. 19):  

 
O conceito de território não deve ser confundido com o de espaço ou de 
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lugar, estando muito ligado à idéia de domínio ou de gestão de 
determinada área. Assim, deve-se ligar sempre a idéia de território à idéia 
de poder, quer se faça referência ao poder público estatal, quer ao poder 
das grandes empresas que estendem os seus tentáculos por grandes 
áreas territoriais, ignorando as fronteiras políticas. 

 

Portanto, Andrade (1995) referencia o território, enquanto espaço de atuação 

do poder. Este poder poderá advir de diferentes esferas da sociedade, configurando 

diferentes formas de intervenção. Desta forma, através da análise do exercício do 

poder, sobre determinado espaço, seria possível compreender o território, uma vez 

que o território por si mesmo, já se configura, segundo Andrade (1995), como área 

de domínio de determinado grupo, seja ele de origem pública ou privada.  

Raffestin (1993, p. 143), também, reforça as especificidades do território. 

Segundo ele:  

 

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 
território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida 
por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. 
Ao se apropriar de um espaço, concreto ou abstratamente (por exemplo, 
pela representação), o ator territorializa o espaço. [...] O território, nessa 
perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e 
informação e que, por conseqüência, revela relações marcadas pelo poder. 

 

Nesta perspectiva, o território é visto como resultado da atuação de diversas 

forças que, territorializam-no, através do trabalho empregado. Assim, o território não 

se constitui, de modo algum, como um elemento neutro. A ação sobre o espaço é 

que o transforma em território, sendo este, delimitado pelos limites da propagação 

das ações aplicadas. “Evidentemente, o território se apóia no espaço, mas não é o 

espaço. É uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as 

relações que envolvem, se inscreve num campo de poder” (RAFFESTIN, 1993, p. 

144).  

Desta forma, o território retrata as relações sociais, políticas e econômicas 

que nele atuam. É no território que os grupos sociais se reproduzem, de modo que, 

as relações sociais são espaciais, ou seja, a contextualização territorial é inerente à 

condição humana, refletindo, portanto, o contexto histórico em que está inserido 

(HASBAERT, 2004). 

Para Souza (2006, p. 81): 

 
Territórios existem e são construídos (e desconstruídos) nas mais diversas 
escalas, da mais acanhada (p.ex., uma rua) à internacional (p.ex., a área 
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formada pelo conjunto dos territórios dos países-membros da Organização 
do Tratado do Atlântico Norte-OTAN); territórios são construídos (e 
desconstruídos) dentro de escalas temporais as mais diferentes: séculos, 
décadas, anos, meses ou dias; territórios podem ter um caráter 
permanente, mas também podem ter uma existência periódica, cíclica. 
 

 

O território, neste sentido, pode ser entendido como produto e condição para 

a reprodução da sociedade, uma vez que é constituído, fundamentalmente, pela 

atuação dos grupos sociais, através de seus interesses, conflitos e relações de 

poder, deles originados. A base territorial serve de fundamento ao exercício da vida, 

uma vez que o território físico é o quadro de vida do ser humano, local de 

possibilidades de intervenção, comportando, nesse contexto, todas as relações, 

todos os poderes, todos os interesses, todas as forças inerentes ao ser humano. 

Estas forças se cristalizam através do trabalho, imprimindo, no território, as marcas 

da sociedade, com base nos objetos, artificialmente, criados e nas inúmeras 

dinâmicas que integram as relações humanas, que dotam o território de determinada 

ordenação.  

Segundo Santos (2007, p. 13) “o território é o lugar onde desembocam todas 

as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, 

isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações 

de sua existência”. 

Analisar o território significa buscar, compreender a história da sociedade, 

uma vez que o território caracteriza-se como concretude que a sociedade, na sua 

história, produz. 

 
O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas 
de coisas superpostas; o território tem que ser entendido como o território 
usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. 
A identidade é o sentimento de pertencer aquilo que nos pertence. O 
território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas 
materiais e espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 2007, p. 14, grifo 
autor).  

 
 

 A produção do território, através de seu uso, é que torna possível a existência 

de diferentes territórios, apropriados por diferentes grupos sociais, em períodos 

históricos diferentes. Os diferentes usos do território são marcados pelas 

intencionalidades dos atores sociais que configuram seus interesses, através da 

apropriação, produção/uso do mesmo. Como afirma Santos (1998, p. 15), “o 

território são formas, mas o território usado são objetos e ações, sinônimo de espaço 
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humano, espaço habitado”. 

 Nesta perspectiva, é através de seu “uso” que o território se define, 

sobretudo, através da presença da ciência, da técnica e da informação, das 

decisões políticas, atuando a serviço da economia. A abordagem de Santos funda-se 

em uma visão totalizante do território, tido enquanto correlato direto de “espaço 

geográfico”. 

 

O território usado constitui-se como um todo complexo onde se tece uma 
trama de relações complementares e conflitantes. Daí o vigor do conceito, 
convidando a pensar processualmente as relações estabelecidas entre o 
lugar, a formação social e o mundo. O território usado, visto como uma 
totalidade, é um campo privilegiado para a análise na medida em que, de um 
lado, nos revela a estrutura global da sociedade e, de outro lado, a própria 
complexidade do seu uso (SANTOS apud HASBAERT, 2004, p. 59). 

 

 Devemos considerar que os indivíduos ao empenharem-se para estar no 

mundo, para estarem bem no mundo, modificam o meio geográfico, visando assim, a 

adaptação do meio às necessidades de cada grupo, resultando na diminuição do 

trabalho cotidiano (ORTEGA; GASSET, 1963). Sendo assim, o trabalho exercido 

sobre o meio, é que produz os diferentes territórios, configurando-os de acordo com 

as intenções dos agentes que os produzem, considerando que é no território que a 

vida, plenamente, se realiza. 

Portanto, o território, enquanto materialidade física, não explica, de maneira 

alguma, as diferentes dinâmicas que nele ocorrem. Isso só se torna possível através 

da análise do território, enquanto área sob o manto dos diferentes atores sociais, 

influenciando em sua reestruturação constante, pois, como afirma Santos (1998), é o 

uso do território que faz dele objeto de análise social. 

Essa reestruturação do território se dá através das ações que exercem 

influência no funcionamento e nas dinâmicas territoriais, mudando seu conteúdo, 

seja o conteúdo demográfico, o econômico, o fiscal, o financeiro e o político, etc.  

 
 
As ações resultam de necessidades, naturais ou criadas. Essas 
necessidades são materiais, imateriais, econômicas, sociais, culturais, 
morais, afetivas, conduzem os homens a agir e levam a funções. Essas 
funções, de uma forma ou de outra, vão desembocar nos objetos (SANTOS, 
2006, p. 53). 

 

Assim, a ordenação do território resulta de um processo histórico, 

considerando que a sociedade constrói seu território de acordo com suas 
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necessidades, equivalendo a dizer, que na medida em que a história do homem 

muda, os conteúdos dos territórios se alteram, ou seja, o território, enquanto 

materialidade espacial é estático, mas, seu conteúdo é dinâmico e intencional, 

transformando-se de acordo com as demandas sociais, econômicas, culturais e 

políticas de determinado tempo. 

 “Os objetos que constituem o espaço geográfico atual são intencionalmente 

concebidos para o exercício de certas finalidades, intencionalmente fabricados e 

intencionalmente localizados. A ordem espacial, assim, resultante é, também, 

intencional” (SANTOS, 2006, p. 226). Neste sentido, as ações humanas, “os 

eventos” originam certos padrões territoriais, na medida em que resultam na 

disposição de novos objetos. Com isso, na pretensão de analisar-se o território, há 

que se considerar o híbrido do sistema de objetos e ações, que juntos, segundo 

Santos (2006), explicam as heterogeneidades presentes nos territórios. 

 

Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os 
sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de 
outro lado, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se 
realiza sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço encontra a sua 
dinâmica e se transforma. 
As duas categorias, objeto e ação, materialidade e evento, devem ser 
tratadas unitariamente. Os eventos, as ações não se geografizam 
indiferentemente. Há, em cada momento, uma relação entre valor da ação 
e o valor do lugar onde se realiza; sem isso, todos os lugares teriam o 
mesmo valor de uso e o mesmo valor de troca, valores que não seriam 
afetados pelo movimento da história (SANTOS, 2006, p. 39-56). 

 
 

Assim sendo, são os objetos, enquanto materialidade produzida no espaço, 

de acordo com o trabalho e a técnica empregada pelos homens e as ações, 

enquanto intencionalidades, que servem de fundamento à análise do território.  Só 

por meio desta dialética, entre os objetos e as ações, é que se torna possível, 

segundo Santos (2006), a compreensão do significado do território. 

Assim, na perspectiva da totalidade defendida por Santos, a compreensão do 

mundo atual, só se torna viável através da análise do território, de modo a entender 

a forma como ele está sendo usado, por quem e em função de quais interesses, 

pois, no território se fazem presentes ações precisas eivadas de intencionalidades. 

Portanto, a análise da atuação da dialética dessas ações e dos objetos, que a elas 

dão suporte, revelam as “geografias das desigualdades produzidas pela dimensão 

histórica do processo de globalização e fragmentação” (SOUZA, 1999, p. 4).  
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Santos (2006) afirma que compreender a dinâmica do território é entender a 

dialética que nele se processa. Portanto, tudo que existe no mundo, 'nos territórios', 

integra uma totalidade sistêmica. Assim sendo, torna-se necessário considerar de 

um lado a materialidade e, de outro, os modos de organização e regulação, pois, 

como afirma Gomes, P. (2006b, p. 36) “o arranjo físico das coisas é que vai permitir 

que determinadas ações se produzam, ou seja, as práticas sociais são 

dependentes de certa distribuição ou arrumação das coisas”. 

Deste modo, a análise do território, enquanto objeto social, viabiliza a 

compreensão da própria sociedade. Nesta perspectiva, pesquisar o território 

paraibano significa buscar entender as lógicas e intencionalidades que nele se 

processam, revelando questões econômicas, sociais e políticas, que definem as 

ações e a configuração real dos serviços de infra-estrutura existentes.  

Para tanto, considera-se que o território se define por usos, ou seja, por 

delimitações. Logo, a atuação jurídica do Estado, exerce grande influência em sua 

dinâmica, tendo em vista que gera compartimentos territoriais. É em torno desse 

contexto que prosseguirão as discussões. 

 

1.1  A COMPARTIMENTAÇÃO POLÍTICA DO TERRITÓRIO 

 

O estudo das fronteiras teve início com Ratzel e, desde então, fez-se presente 

em praticamente todos os estudos de geografia política. Sua importância é evidente, 

por incorporar a relação entre Estado e território, bem como as relações 

interestatais. Todavia, o significado imperialista clássico das fronteiras tornou-se 

ultrapassado, diante das dialéticas atuais que se enredam no território. Assim, cada 

processo de fronteira, guarda em si, singularidades (COSTA, 2008). 

Portanto na discussão do território, é necessário considerar-se a importância 

das fronteiras, pois, elas possibilitam diferentes usos, por enveloparem espaços de 

poder, delimitados espacialmente e diferenciados entre si, constituindo, assim, a 

divisão política do território. Elas se caracterizam por uma coesão espacial e política 

interna, passível de mudanças ao longo do tempo e, ainda, são, concomitantemente, 

um nexo de separação-contato, com outros sistemas políticos, já que cada envelope 

de território, definido por suas fronteiras, pratica políticas diferenciadas de acordo 

com suas demandas. 

Com o desenvolvimento do capitalismo, surgem novas compartimentações 
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internas no território nacional.  Assim, com o surgimento de novas formas produtivas, 

emergem novas fronteiras, representando a divisão social e territorial do trabalho, 

em consonância com a divisão política do território (CATAIA, 2001). 

Portanto, os territórios mudam sua estrutura e seu funcionamento de acordo 

com os movimentos da sociedade. Na medida com que mudam os contextos, 

alteram-se os conteúdos espaciais, de maneira a produzir um território adequado a 

cada período histórico. Logo, o território revela um conjunto de relações realizadas 

através de funções e de formas, testemunhando uma história escrita por processos 

do passado e do presente, considerando que essas relações não ocorrem de 

maneira igualitária em todos os lugares, daí resultando nas diferenciações territoriais 

(SANTOS, 2004). 

Através do trabalho, o homem cria materialidades intrinsecamente, 

interligadas a modos específicos de organização e regulação, que retratam a 

configuração territorial. Nesta perspectiva, o território se desenha a partir das 

sociedades, por meio de sua produção e de seu uso. Assim sendo, compreender a 

constituição do território implica na necessidade de analisá-lo sistematicamente. 

Para Gomes, P., (2006a), o território é denotativo de delimitação espacial, do 

estabelecimento de limites, que implicam na separação, classificação e distribuição 

das coisas e das práticas sociais no espaço.  

Raffestin (1993, p. 62) ressalta que “o limite é um sinal ou, mais exatamente, 

um sistema sêmico utilizado pelas coletividades para marcar o território: o da ação 

imediata ou o da ação diferenciada”. 

As barreiras impostas pela natureza, durante algum tempo, foram 

considerados como os únicos limites existentes, causadores de delimitações 

territoriais. No entanto, por meio da técnica “trabalho”, o homem superou as 

barreiras naturais e criou outras, as barreiras políticas, que se constituem como 

meios de definição e organização do território.  

  Santos (2004) ao centrar seus esforços na compreensão do período atual, 

afirma que “hoje, com a globalização, pode-se dizer que a totalidade da superfície da 

terra é compartimentada, não apenas pela ação direta do homem, mas também pela 

sua presença política” (SANTOS, 2002, p. 81). Assim, todo o planeta se torna 

passível de uso, pois, “com a globalização, todo e qualquer pedaço da superfície da 

terra se torna funcional às necessidades, usos e apetites de Estados e empresas 

nesta fase da história” (SANTOS, 2002, p. 81).  
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 Essa maior possibilidade de uso, decorrente do desenvolvimento tecnológico 

e científico, característico do período atual, implica numa maior compartimentação 

política. Essa se dá decorrente de racionalidades internas e externas, atuantes nos 

territórios, de modo a impor novas lógicas (SANTOS, 2002).  

 No que tange aos vetores externos, verifica-se a proeminência dos sistemas 

técnicos e da informação, que atuam, seletivamente no território, por meio dos 

interesses hegemônicos 'empresariais' que têm como fundamento a racionalidade 

do capital, predominando em áreas de grande dinamicidade técnica e econômica, 

onde os vetores de modernização estão presentes. Esta perspectiva é apontada por 

Cataia (2001) ao estudar o processo de criação de municípios no Brasil, 

compreendendo que nas áreas fluídas do território nacional, este processo é viável e 

bastante impulsionado pelos interesses corporativos das empresas. 

 No que se refere às racionalidades internas, estas ocorrem por meio das 

ações localmente instituídas, nas quais “os mesmos interesses criam uma 

solidariedade ativa, manifestada em forma de expressão comum, gerando, desse 

modo, uma ação política” (SANTOS, 2004, p. 288).  

 Essa variável se faz presente em áreas em que os interesses locais se 

sobressaem, como nos espaços que portam pouca dinamicidade econômica, como 

nas áreas interioranas de regiões, como o Nordeste brasileiro, nas quais o capital 

hegemônico não se constitui como elemento impulsionador para novas 

compartimentações territoriais. Todavia, ressalta-se que todo processo social é 

revestido de intencionalidades. Assim, se esse elemento não se faz predominante, 

outros, certamente, exercem influência, podendo-se citar o modelo político 

tradicional.  

Coexistem, portanto, no período histórico atual, temporalidades diferenciadas, 

espaços modernos, fundados na presença do grande capital e espaços não fluidos, 

firmados em estruturas arcaicas de reprodução do poder político, característica 

essa, presente em nossa área de estudo. Portanto, a estrutura do território nacional 

é formada por lugares modernizados, vinculados às redes mundiais da divisão 

territorial do trabalho e por lugares opacos, que abrigam os dados de uma divisão 

territorial do trabalho pretérita (SILVEIRA, 1999). Entretanto, ambos estão 

circunscritos em meio aos compartimentos políticos, demarcados através das 

fronteiras políticas territoriais. 

A fronteira consiste em um dos tipos de limites impostos à atividade humana, 
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sendo ela resultante da decisão de um poder ratificado, legitimado, 

institucionalizado, passando a configurar o território político, caracterizado pela 

presença do poder estatal no território.  

O Estado, em sua essência, necessita de limites bem definidos usados para 

demarcar sua área de soberania e organização. Nesta perspectiva, as fronteiras têm 

o papel de informar e seguem uma intencionalidade, caracterizando-se como forma-

conteúdo. Através dos conteúdos (sociais, econômicos, políticos e culturais), torna-

se possível compreender a dinâmica entre espaço-sociedade, sendo os conteúdos 

responsáveis pela mudança das formas. 

Assim sendo, o território se transforma, através de uma dinâmica contínua, 

decorrente dos objetos criados pelo homem e das ações que os animam, resultantes 

das modernizações, que acontecem de forma diferenciada nos lugares, destacando, 

assim, as compartimentações territoriais.  

De tal modo, novas compartimentações expressam um projeto social, 

fazendo, assim, emergir implicações sócio-territoriais, que se constituem como 

fatores relevantes, tanto no que tange à própria organização do território, como de 

suas dinâmicas. “A função da forma espacial depende da redistribuição, a cada 

momento histórico, das funções que uma formação social é chamada a realizar” 

(SANTOS, 1979, p.16).  

Recortes territoriais portam informações e ações sociais, caracterizados por 

seus sistemas políticos, que se sustentam num conjunto de normas jurídicas, 

econômicas, culturais e técnicas, todas elas delimitadas em suas ordens pela 

informação de suas fronteiras.  

Para Raffestin (1993, p. 169): 

 

Sem partições o poder não tem nenhuma referência, nenhuma estrutura, 
pois não saberia mais como se exercer. O jogo estrutural do poder conduz 
a assegurar ora a continuidade, deslocando os limites, ora a provocar a 
descontinuidade, criando novos limites. Não é excessivo pretender que o 
poder, para se manter ou se organizar, tem necessidade de se apoiar sobre 
esse jogo geométrico dos limites. 
 
 

Nesta perspectiva, Raffestin (1993), se refere às “quadriculas do poder”, 

enquanto compartimentações necessárias ao seu exercício. Claval (1979, p. 21), 

afirma que “os fatos do poder têm uma dimensão espacial que se relaciona com os 

elementos por eles incorporados”. Assim sendo, o poder é algo territorializado, que 
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se expressa através de múltiplas facetas. Dentre elas, inseri-se o Estado, enquanto 

portador de formas territoriais, animadas por contextos próprios, nos quais, exerce o 

papel de mediador, interligando as ações de cunho externo aos interesses internos, 

imprimindo, no território, sistemáticas e ordenações diferenciadas. 

 

O Estado exerce, pois, um papel de intermediário entre as forças externas 
e os espaços chamados a repercutir localmente essas forças externas. O 
Estado não é, entretanto, um intermediário passivo; ao acolher os feixes de 
influências externas, ele os deforma, modificando sua importância, sua 
direção e, mesmo, sua natureza. Isto significa que a reorganização de um 
subespaço sob a influência de forças externas depende sempre do papel 
que o Estado exerce (SANTOS, 2004, p. 226). 
 
 

Esta afirmação reforça a importância das fronteiras, quando, na atualidade, 

fala-se no seu fim, em conseqüência do desenvolvimento das novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação e da atuação, cada vez mais constante, das relações 

verticais, através de lógicas e interesses externos que influenciam na configuração 

de alguns lugares, por meio da veemência do capital financeiro, que se tornou 

mundializado (SANTOS, 2004). Todavia, dentro da atual conjuntura, o Estado, ainda, 

detém poder significante, uma vez que é de sua competência e autoridade, 

constranger ações, dinamizar e regular outras, no que concerne à organização do 

território, retido por suas fronteiras. 

As políticas do Estado são territorializadas, ou seja, são geografizadas. Desta 

forma, as compartimentações do território são expressões geográficas do poder. 

Entretanto, a partir do momento em que certas divisões institucionais deixam de ser 

funcionais, isto é, não conseguem mais abarcar as ações do presente (políticas, 

econômicas ou sociais), propagam-se mudanças e redefinições na organização do 

território, através do sistema político (RAFFESTIN, 1993).  

Assim sendo, surgem novos rearranjos territoriais, que podem refletir em 

novas compartimentações e circunscrições de novas fronteiras, resultantes de novos 

projetos políticos de organização do espaço.  

Portanto, considera-se que: 

 
[...] a fronteira não decorre somente do espaço, mas também do tempo. De 
fato, a quadrícula não é exclusivamente territorial, é também temporal, pois 
as atividades que são regulamentadas, organizadas e controladas se 
exprimem de uma só vez, no espaço e no tempo, num local e num 
momento dado, sobre certa extensão e por certa duração (RAFFESTIN, 
1993, p.169). 
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 Desta forma, a compartimentação política do território, com a criação de 

novas fronteiras, a exemplo as fronteiras internas dos Estados, seguem 

intencionalidades. Portanto, a produção de municípios revela o surgimento de novos 

projetos políticos, que têm o território como referência. 

 Neste contexto, uma gama de relações emergem, sendo elas, dialéticas, 

conflitantes e, também, solidárias, vislumbradas através dos acordos entre os atores 

sociais, que fundamentam o êxito dos projetos, perspectiva essa, constatada no 

nosso objeto de estudo, quando da análise do processo que resultou na criação dos 

municípios. Portanto, pode-se afirmar que a dinâmica política se faz perceber 

concretamente no território. 

 

1.2  A DIALÉTICA DO PODER E SUA CONCRETIZAÇÃO NO TERRITÓRIO 

 

 Sob o ponto de vista geográfico as relações entre política, poder e território 

têm sido bastante discutidas, enquanto variáveis presentes no processo de formação 

das sociedades, pois, os diferentes grupos sociais que a constituem, contemplam 

interesses divergentes e, muitas vezes, conflitantes, que resultam em disputas 

territoriais. Estas disputas são orientadas e organizadas através da política, 

compreendida como normas, socialmente instituídas, para organizar esses conflitos 

de interesses. 

 Para Arendt (2006, p. 21) “a política trata da convivência entre os diferentes. 

Os homens se organizam politicamente para certas coisas em comum, essenciais 

num caos absoluto ou a partir do caos absoluto das diferenças”, estabelecendo-se 

enquanto relação social. A organização da convivência destas diferenças, nas 

sociedades submetidas ao processo civilizatório ocidental, se fez por meio da 

autoridade política centrada no Estado, que possibilitou “aos atores sociais definir as 

ações capazes de organizar seus interesses para que estes fossem incorporados às 

agendas políticas, tornando-os leis, decretos ou regulamentações” (CASTRO, 2005, 

p. 50). 

 Para Castro (2005) um recorte estatal constitui a escala dos fenômenos 

derivados do universo decisório institucional da política, territorialmente centralizada, 

que afeta a organização do espaço e o cotidiano dos habitantes que nele vivem. 

Essa dimensão institucional da política, origina o espaço político, sendo ele 
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“circunscrito pelas ações das instituições políticas e pelas forças instituintes, que lhe 

conferem um limite, dentro do qual há efeitos identificáveis e mensuráveis” 

(CASTRO, 2005, p. 93). 

 

[…] é possível indicar que o espaço político tem algumas características 
distintivas, como: é delimitado pelas regras e estratégias da política, é um 
espaço dos interesses e dos conflitos, da lei, do controle e da coerção 
legítima. Em outras palavras, uma abordagem do espaço a partir da política 
define um recorte onde interesses se organizam, onde as ações possuem 
efeitos necessariamente abrangentes em relação à sociedade e ao seu 
espaço e onde existe a possibilidade de recurso à coerção, pela lei ou pela 
força legítima (CASTRO, 2005, p. 93). 
 
 

 A política, enquanto ação das instituições públicas atinge toda a sociedade 

contida no território sob sua jurisdição. Todavia, a discussão acerca da política não 

se restringe à sua dimensão institucional, uma vez que engloba os anseios e a ação 

de outros grupos sociais, que lutam em busca de seus interesses. No entanto, 

ressalta-se que, enquanto prática, as ações sociais se entrelaçam. Assim, “as 

questões e os conflitos de interesses na sociedade produzem disputas e tensões 

que se materializam em arranjos territoriais adequados aos interesses que 

conseguem se impor em momentos diferenciados” (CASTRO, 2005, p. 79).  

 Portanto, “o poder político não orbita unicamente em torno do Estado, pois, os 

Estados coexistem com outras organizações, com outras estruturas igualmente 

relevantes do ponto de vista de sua capacidade de determinar as trajetórias globais 

das sociedades” (FELIZES apud SILVA, 2008, p. 71). Nesta perspectiva, a dimensão 

política envolve a dimensão institucional, expressa por meio da existência do 

governo, bem como a dimensão do conflito de interesses, como fundamento da 

sociedade civil. Estes formam uma complexa rede de poderes paralelos difusos, os 

quais disputam a capacidade de decisão, convergindo ou divergindo dos interesses 

do poder institucional. 

 Todavia, “o território, sua dinâmica, sua configuração, sua constituição e 

natureza são assinalados como elementos fundamentais na redefinição das relações 

políticas” (GOMES, P., 2006a, p. 134). Para Weber (2007, p. 60) a política consiste 

no “conjunto de esforços feitos, visando a participar do poder ou a influenciar a 

divisão do poder, seja entre Estados, seja no interior de um único Estado”. Assim, 

para entender-se a política, torna-se necessário compreender o poder, pois, a 

influência política se exerce por meio e em busca do poder.  
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 A idéia de poder comporta várias significações, existindo uma discussão 

teórica complexa a esse respeito. Para Poulantzas apud Silva (2006, p. 56) “o poder 

deve ser interpretado como a capacidade que tem uma classe social (ou de 

determinadas classes sociais) de conquistar seus interesses específicos”. Portanto, 

o exercício do poder, envolve a existência de relações desiguais de dominação, 

havendo assim, agentes dominantes e agentes dominados. Claval (1979, p. 11) diz 

que: “o poder se traduz, nas relações, pelo aparecimento de assimetrias e 

desequilíbrios […]. Poder não é apenas estar em condição de realizar por si mesmo 

as coisas, é também ser capaz de fazer com que sejam realizadas pelos outros”. 

Complementando ele diz: “o jogo social nunca é inocente” (CLAVAL, 1979, p. 7).  

Foucault (1986) em sua obra intitulada “Microfísica do Poder” realiza um 

estudo minucioso do poder, através de múltiplas fontes, ressaltando que o poder 

está em todas as relações, no qual está inserida a governabilidade do Estado, 

enquanto expressão de poder.  

  Assim sendo, o poder é refletido nas relações, por meio de forças 

econômicas, políticas e culturais, que se fazem perceber por meio de estratégias de 

dominação. Bourdieu (1998) considera o poder como um campo de forças, integrado 

por atores sociais, em posições diferenciadas, que buscando reproduzir suas 

relações sociais, exercem relações de poder.  

 Lima (2007) entende o poder como um fenômeno instaurador de normas. 

“Essas normas, por assim dizer, 'normatizam' os territórios, advenham elas do 

âmago do poder legal ou de poderes paralelos, ou ainda, da dialógica que pode 

imbricar os dois tipos, forjando complexas territorialidades” (LIMA, 2007, p. 110).  

Assim, o sentido do poder consiste na possibilidade de produzir efeitos 

através da ação. “Em síntese, como capacidade e direito de obter resultados 

favoráveis, utilizando uma miríade de recursos” (LIMA, 2007, p. 110). 

 Para Castro (2005, p. 95) “relações de poder supõem assimetrias na posse de 

meios e nas estratégias para o seu exercício e o território é tanto um meio como 

uma condição de possibilidade de algumas destas estratégias”. Assim, “o poder é, 

na realidade relacional, não deve ser confundido com influência e incorpora a 

capacidade de estabelecer sanções” (CASTRO, 2005, p. 97).  

 Portanto, relações assimétricas de poder permeiam as relações políticas que 

tecem o cotidiano da sociedade, no qual o território representa a materialidade, 

condição necessária onde ocorrem as disputas dos atores sociais. Para Gomes, P., 
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(2006a) as questões políticas, na ótica geográfica, devem ser compreendidas por 

meio da análise da lógica espacial das coisas, através das estratégias dos atores 

políticos e dos resultados de suas ações. 

  O poder detém um conteúdo multifacetado e diferenciado, de acordo com a 

ótica empregada para analisá-lo. Todavia, cabe ressaltar que o poder, ao qual se 

remeterá, se insere num plano territorial local, voltado para a compreensão do 

contexto municipal, englobando a produção desses recortes, às relações cotidianas 

e às práticas políticas, de modo que os comportamentos sociais produzem usos e 

efeitos na configuração territorial. “O que se denomina de local, remete-se no Brasil, 

à esfera municipal, o lugar de exercício do poder, prefeitura e câmara municipal e as 

múltiplas instituições sociais a esta esfera, vinculadas” (DANIEL apud SILVA, 2008, 

p. 70). 

  A idéia de 'local', geralmente, é vislumbrada enquanto território delimitado, 

comportando a idéia de constância e, ao mesmo tempo, como espaço abstrato de 

relações sociais, indicando interação e oposição entre os grupos sociais, decorrentes 

dos interesses comuns.  

 

E, assim, invariavelmente a análise do 'local' remete ao estudo do poder 
enquanto relação de forças, por meio das quais se processam as alianças e 
os confrontos entre os atores sociais, bem como ao conceito de espaço 
delimitado e à formação de identidades e práticas políticas específicas 
(FISCHER apud SILVA, 2008, p. 70). 
 
 

  Assim, “a relação que estimula o poder é definida pela relação social e pelo 

posicionamento de atores sociais na resolução de seus objetivos no território para 

garantirem sua reprodução e fortalecerem seus laços dentro de uma determinada 

ordem social” (SILVA, 2009, p. 2). Compreende-se que a escala local, expressa 

através dos municípios, é pautada em um projeto político-territorial e se organiza 

enquanto compartimentos políticos. Para Kerbaux apud Amorim (2007, p. 100) o 

município constitui-se num “espaço político institucional em que se expressa a 

representação, a aliança, o confronto e a disputa de interesses, de forças e de 

organizações sociais que marcam e moldam o território político local, dentro do 

contexto regional e nacional”. 

Para Silva (2006, p. 41) “estes territórios municipais podem ser vistos como 

limites legítimos de identidades, historicamente, construídas ou de reivindicações 

políticas de base territorial, visto que a representação política é organizada 
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institucionalmente a partir de recortes territoriais legais”. 

  Desta forma, o uso do território consiste em uma ação política, expressando, 

assim, interesses: 

 

As relações de base material do poder econômico junto aquelas 
relacionadas ao poder social investido nas elites locais e nos movimentos 
sociais, são relações que definem práticas territoriais e, conseqüentemente, 
na gestão territorial de uma maneira peculiar, o que por sua vez expressa 
que em determinados momentos, essas relações definem a configuração 
territorial, que corresponde aos interesses relacionados tanto com as 
empresas, quanto com as elites ou movimentos sociais na busca por seus 
interesses (SILVA, 2009, p. 3). 

 

  A materialização destes interesses está relacionada com a capacidade de 

articulação de cada ator social, envolvido na trama do poder. “Sendo assim, poder é 

uma relação estabelecida entre interesses divergentes, com fins específicos de 

utilização do território” (SILVA, 2009, p. 4). Partilha estes interesses, o poder formal, 

sendo este vinculado a instituição política, em suas diferentes escalas: federal, 

estadual e municipal; o poder informal, constituído pela sociedade civil organizada, 

por meio de associações, movimentos sociais, etc. e o poder, oriundo do mercado, 

constituído pelos pressupostos do capital. Todavia, entre estas escalas de poder, 

ocorre um processo contraditório e solidário, uma vez que a intenção, revestida na 

força do ator social, é que concretiza a ação no território. 

 

O território do município torna-se, assim, o lócus privilegiado para análise 
das práticas de gestão territorial e do campo de poder na definição do 
território, no qual melhor podemos evidenciar o uso do território pelos 
diferentes atores sociais. É no município que esses atores buscam resolver 
seus anseios e garantir seus acessos aos recursos sociais. Para isso, lutam 
para ampliar as possibilidades de participação efetiva nas políticas sócio-
econômico-culturais (SILVA, 2009, p. 11). 
 

 

Para Sack apud Castro (2005, p.132) “estes recortes revelam a territorialidade 

da política porque são construções históricas, progressivamente, elaboradas através 

do controle físico sobre um determinado território e do domínio simbólico definido 

por valores partilhados por toda a sociedade local”. 

  Assim, na análise do município, enquanto lócus de conflitos de poder, tem-se 

a necessidade de considerar as organizações que estruturam a vida social local, 

sendo elas, o mercado, o Estado e a própria sociedade civil, uma tríade que se faz 

presente no cotidiano das práticas territoriais, por meio do trabalho e da política.  
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Ressalta-se que quanto mais organizada for a sociedade, maior a sua 

possibilidade de influenciar a agenda política através da representação. A 

representação e as decisões políticas adquirem significado concreto por meio da 

dinâmica de uso do território, da organização das sociedades e dos seus interesses, 

incluindo as relações assimétricas de poder, considerando, ainda, que na análise da 

escala local, tem-se que levar em consideração os fenômenos externos, que agem 

sobre esta escala, ou seja, o local não se explica apenas pelo local, pois, existe uma 

articulação entre outros fenômenos que influenciam em sua estruturação, oriunda, 

dentre outros, da ação institucional das escalas estadual, nacional e mundial. 

  Portanto, o território, ao materializar o conjunto destas relações sociais, 

expressa as práticas que nele atuam, de modo que o poder apresenta-se como 

elemento estratégico para o entendimento da utilização do território, tido enquanto 

força motriz que influencia na configuração territorial ao longo dos diferentes 

momentos. 

  No que tange ao poder do mercado, considera-se o papel do capital privado, 

por meio das empresas que, sendo elas, portadoras de interesses econômicos e de 

capitais, acabam por exercer um importante papel na regulação da vida social, ou 

seja, detém uma considerável partilha no que concerne ao poder. Outra fatia deste 

poder é destinada à organização estatal, que para Bobbio (1992) é definido mediante 

um sistema complexo, que exerce relações com os demais sistemas contíguos, 

estando, assim, intimamente associado, às relações sociais. Enfatiza-se, ainda, o 

papel dos grupos sociais em sua totalidade, que exercem relações cotidianas de 

solidariedade e conflito, com os interesses do mercado e da organização estatal 

local, ocorrendo, assim, um processo dinâmico-dialógico entre as distintas variáveis 

que compõem o poder local, no qual o resultado da força dos atores, 'o poder' é o 

componente definidor das ações, dos contextos, enfim, da configuração do local.  

Esses choques de interesses buscam o estabelecimento de novas dinâmicas, 

regras e valores, resultando em lutas territoriais, pois, “em toda disputa política há 

interesses que estão vinculados aos territórios em que os atores sociais habitam, 

trabalham, produzem riqueza e lutam para se apropriar de parte dela” (CASTRO, 

2005, p.140). 

  Nesta constante luta por apropriação, território, política e poder estão,  

inteiramente relacionados, sendo a política e o poder configuradores do território. 

Resgatando-se a literatura clássica, acerca do sistema político local, constata-se que 
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a sua noção histórica, está vinculada à práticas políticas difundidas culturalmente, 

relacionadas ao coronelismo, ao clientelismo, ao mandonismo, etc., usados como 

estratégias de manutenção do poder, recorrentes no exercício do poder político. 

  Estudos clássicos a esse respeito são os de Faoro (2004) que analisa a 

formação sócio-política brasileira e Leal (1949), que examina o papel do município 

no regime representativo brasileiro da Primeira República. Para ele, o sistema que 

norteava o poder local, no momento histórico de sua análise, era o coronelismo, que 

por sua vez, constituía-se em um sistema político baseado numa complexa rede de 

relações de poder, envolvendo compromissos recíprocos. 

  Colussi apud Santin (2007, p. 325) aponta que “o domínio do poder local 

sobre a população ocorria não apenas pela influência econômica direta do coronel, 

mas também, por meio da distribuição do poder entre sua parentela, visando à 

prestação de favores”, ou seja, tratava-se da apropriação da máquina pública, por 

um grupo privado, característica de práticas clientelistas e patrimonialistas. 

  No entendimento de Carvalho (1997) esta fase de relacionamento entre elites 

locais, “fazendeiros” e governo, que deu nome ao sistema coronelista tradicional, foi 

extinto com a implantação do Estado Novo. Entretanto, reconhece que elementos 

deste sistema, transpostos em novas roupagens, continuam a se fazer presentes, 

caracterizando o modelo político brasileiro e que constituem-se, ainda, como 

elementos chave para o entendimento do poder local. Destacam-se como variáveis, 

ainda, presentes no sistema político brasileiro, o mandonismo, que se refere  

 

à existência local de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder. O 
mandão […] é aquele que, em função do controle de algum recurso 
estratégico, exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que 
a impede de ter livre acesso ao mercado e à sociedade política 
(CARVALHO, 1997, p. 2).  
 
 

Salienta-se, ainda, as práticas clientelísticas, que consistem na concessão de 

benefícios públicos, entre atores políticos ou destes com a população.  

  Assim, na reflexão acerca do poder local, torna-se imprescindível remontar à 

sua evolução histórica, através da análise destas variáveis que se fizeram presentes 

ao longo do tempo, no exercício do poder político. Refere-se a práticas que, ainda 

hoje, em pleno século XXI, fazem-se presentes nas gestões públicas brasileiras, 

embora, apresentando roupagens e intensidades diferenciadas, variando de acordo 

com a herança histórica e com a situação sócio-econômica dos lugares, tal como 
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comprovou-se no nosso estudo. 

Millis (1981, p. 41), analisando a sociedade local da América Latina, ressalta 

que “em toda cidade média ou pequena cidade da América, um grupo superior de 

famílias […] possuem a maior parte do que existe localmente para ser possuído […].  

Assim tem sido, tradicionalmente e, assim, é hoje, nas pequenas cidades da 

América”. 

  Embora essa análise de Millis (1981) tenha sido realizada num tempo 

histórico diferente, percebe-se que no contexto atual a autora, ainda, apresenta 

serventia, pois, como afirma Silva (2006, p. 58) “apesar dos avanços alcançados em 

determinados territórios do País, as estruturas tradicionais de poder, sobretudo, 

aquelas baseadas na relação de dominação de grupos oligárquicos, não 

desapareceram por completo da cena política”. 

A reforma do Estado, propalada nos últimos anos, trouxe como diferencial a 

exigência de uma participação política organizada, por parte da sociedade como um 

todo, visando, assim, a construção de novas relações de poder engendradas pelo 

contexto social e difundindo a idéia de modernização do Estado, via discurso da 

democratização do poder, por meio de instrumentos viabilizadores da representação 

da sociedade nas diversas instâncias decisórias. 

  De modo geral, o instrumento mais comum, gira em torno dos Conselhos 

Municipais. Todavia, experiências reais têm mostrado que esses novos instrumentos 

de controle, por parte da sociedade, não têm dado respostas suficientes para que 

possamos caracterizar um verdadeiro processo de democratização do poder (SILVA, 

2006). 

  O mesmo autor, ao estudar as relações de poder no semi-árido nordestino, 

especificamente, no Cariri paraibano, faz a seguinte reflexão: 

 

Convém pensar que se, por um lado, passou a existir outra relação entre o 
Estado e a Sociedade com a emergência de um novo modelo de 
organização social, que tem por base uma maior interação entre governo e 
sociedade no contexto das transformações econômicas e sociais, 
favorecendo a atuação de organizações representativas de determinadas 
categorias sociais, por outro lado, acreditamos, também, que foram 
redefinidas as relações de poder, até então vigentes, uma vez que as 
formas de atuação das oligarquias ou dos antigos coronéis do sertão 
nordestino são balizadas por outras posturas e novos discursos, mesmo que 
esses sejam provenientes de grupos familiares que se encontram 
administrando o território municipal há mais de 10 anos (SILVA, 2006, p. 59). 
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Surgem, assim, novos discursos legitimadores de antigas práticas que 

persistem no cenário político da região Nordeste, mas que também, se fazem 

presentes, embora, variando a intensidade, em outras regiões do país, caso 

contrário, não seria possível explicar a estrutura organizacional do poder público 

local, existente em muitos municípios, que comportam uma organização gestora 

centralizada, constituindo formas perversas de dominação, onde a concentração do 

poder político, econômico, social e cultural está delimitada ao prefeito e seu grupo de 

parentesco. 

  Assim, as relações oriundas deste contexto, são orientadas por meio das 

vontades dos grupos que se mantém no poder, sendo o território uma manifestação 

deste poder, por meio da materialização de seus interesses. Essa materialização dos 

interesses pode ser vislumbrada por meio da construção de infra-estruturas, dos 

serviços disponibilizados, dentre tantas outras formas, pois, como ressalta Santos e 

Silveira (2001), os recursos existentes no território são reflexos de intencionalidades, 

oriundas das práticas sócio-político-econômicas, que marcam a configuração 

territorial. 

 Portanto, a importância da análise destas relações de poder se fundamenta 

no fato de que os interesses que as engendram se territorializam, impactando, 

conseqüentemente, o contexto social e originando arranjos territoriais diversificados.  

Deste modo, o recorte escalar local revela diferenças territoriais e sociais no 

país, bem como algumas de suas causas. Também, podem ser identificadas as 

relações de poder e de interesses que estruturam esta escala social e política, com 

efeitos para a sociedade e para outras escalas da federação (CASTRO, 2005). 

  Desta maneira, o município, enquanto território político, se caracteriza como 

um recorte territorial institucionalizado, portador de legislação própria, fundadas em 

normas, leis e regulamentos; gerador de receitas, através de impostos,  

administração pública local, a qual influencia, significativamente, nas decisões sobre 

os interesses da comunidade local. Constitui-se como espaço de consumo de 

serviços e bens, enquanto lócus das exigências, dos conflitos da sociedade, em 

busca de seus interesses.  

A escala local representa o espaço da vivência, onde são tecidas e 

evidenciadas as práticas políticas permeadas de interesses, gerando conflitos e 

ações diferenciadas, que se materializam enquanto formas distintas de poder, 

utilizando, para isso, inúmeras estratégias e recursos que se constituem como 
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necessárias para a propagação e solidificação destes poderes, oriundos de 

diferentes atores sociais, no cotidiano do território.  

Portanto, para a compreensão desse cotidiano faz-se necessário entender 

como se desenvolve a gestão do território, abarcando as relações entre o Estado, o 

capital privado e a sociedade civil, incluindo a análise das políticas públicas 

implementadas localmente. É nesta vertente que nortea-se as reflexões que se 

seguem. 

 

1.3  GESTÃO TERRITORIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 Ao se analisar o contexto local, faz-se necessário a compreensão das ações 

que impactam o território, resultantes de normas, leis e, concomitantemente, 

alocações de finanças públicas, por meio da implantação de políticas públicas. 

 Essas políticas públicas refletem uma complexa disputa de poder, uma vez 

que estão relacionadas ao processo decisório.  

 Segundo Sposito e Carrano (2003 apud CUSTÓDIO, 2008, p. 212), 

 
 
em sua acepção mais genérica, a idéia de políticas públicas está associada 
a um conjunto de ações articuladas com recursos próprios (financeiros e 
humanos), que envolve uma dimensão temporal (duração) e alguma 
capacidade de impacto. Ela não se reduz à implantação de serviços, pois, 
engloba projetos de natureza ético-política e compreende níveis diversos de 
relações entre o Estado e a sociedade civil na sua constituição. Situa-se 
também no campo de conflitos entre atores que disputam orientações na 
esfera pública e os recursos destinados a sua implantação. 
 
 

 Para Souza (2006, p. 26) “a formulação de políticas públicas constitui-se no 

estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 

eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo 

real”. Assim sendo, consistem em diretrizes norteadoras da ação do poder público, 

sistematizadas oficialmente e, que envolvem, diretamente, a aplicação de recursos 

públicos.  

 Neste contexto, o entendimento das políticas públicas implica considerar o 

papel dos governos, enquanto esfera institucional, na definição e implantação das 

ações. Souza (2006) defende a perspectiva de que no processo de definição de 

políticas públicas deve-se levar em consideração a existência da autonomia relativa 

do Estado, uma vez que tem um território de atuação definido, embora permeado de 
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influências externas e internas. 

 

Essa autonomia relativa gera determinadas capacidades, as quais, por sua 
vez, criam as condições para a implementação de objetivos de políticas 
públicas. A margem dessa “autonomia” e o desenvolvimento dessas 
“capacidades” dependem, obviamente, de muitos fatores e dos diferentes 
momentos históricos de cada país (SOUZA, 2006, p. 27). 
 
 

 Portanto, apesar de outros segmentos sociais se envolverem na formulação 

das políticas públicas, de acordo com seus interesses e as diferentes intensidades 

de influência, tornando o processo mais complexo, o governo ainda é, no contexto 

atual, detentor de grande capacidade de intervenção na formulação de políticas 

públicas no território circunscrito por suas fronteiras. Suas ações podem ser 

visualizadas no contexto concreto, por meio da produção e distribuição de bens e 

serviços coletivos, que influenciam na configuração dos lugares e, 

conseqüentemente, na vida do cidadão.  

 Para Tavares (2006, p. 6) “as políticas públicas são as ações do governo, 

estabelecidas em legislações específicas, assim como a partir de debates com a 

sociedade, elas se caracterizam como a principal ferramenta para o 

desenvolvimento local” e, nesse sentido, as políticas públicas podem desempenhar 

um papel preponderante na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  

 Cabe salientar que estas ações do governo são manifestações da política. 

Assim, as ações desenvolvidas, bem como as omissões, representam as intenções 

dos atores políticos que, de modo geral, são os dinamizadores do processo.  

 

Elaborar uma política pública significa definir quem decide o quê, quando, 
com que conseqüências e para quem. São definições relacionadas com a 
natureza do regime político em que se vive, com o grau de organização da 
sociedade civil e com a cultura política vigente (TEIXEIRA, 2002, p. 2). 
 
 

 Assim,  

as políticas públicas traduzem, no seu processo de elaboração e 
implantação e, sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do poder 
político, envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o papel do 
conflito social nos processos de decisão, a repartição de custos e benefícios 
sociais (TEIXEIRA, 2002, p. 2). 
 
  

 

Dessa forma, existe, em sua constituição, uma teia de relações de poder, que 

podem ser conflitantes, no que tange às decisões sobre quais devem ser as 
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prioridades, o que deve ser feito, como, onde, quando aplicar os recursos e, quem 

deve ser beneficiado. 

 É importante considerar algumas modalidades de políticas, para que se possa 

definir o tipo de atuação que se pode ter frente a sua formulação e implementação.  

     São vários os critérios que podem ser utilizados como: 

 

 Quanto à natureza ou grau da intervenção, podendo ser estrutural, (quando 

busca interferir em relações estruturais como renda, emprego, etc.) ou 

conjuntural (objetivando amainar uma situação temporária, imediata, 

emergencial); 

 Quanto à abrangência dos possíveis benefícios, podem ser universais (para 

todos os cidadãos), segmentais (para um segmento da população, 

caracterizado por um fator determinado como idade, condição física, gênero 

etc.) ou fragmentadas (destinadas a grupos sociais dentro de cada 

segmento); 

 Quanto aos impactos que podem causar aos beneficiários ou ao seu papel 

nas relações sociais, podem ser distributivas quando visam distribuir 

benefícios individuais, sendo instrumentalizadas pelo clientelismo; 

redistributivas quando visam redistribuir recursos entre os grupos sociais, 

buscando certa eqüidade e retirando recursos de um grupo para beneficiar 

outros, provocando conflitos ou, ainda, regulatórias quando visam definir 

regras e procedimentos que regulem comportamentos dos atores para 

atender interesses gerais da sociedade (TEIXEIRA, 2002). 

 

 Torna-se necessário, na análise das políticas, identificar quais são as 

estratégias em determinadas conjunturas, pois, estas normalmente, estão sob 

controle total dos tecnocratas, sem espaços de participação da sociedade, como 

ocorre com a política econômica, tributária etc. Todavia, dessas políticas, que 

definem fontes de recursos, decorrem várias outras, o que exige sua 

democratização (TEIXEIRA, 2002). 

 Cabe salientar que, a partir da promulgação da Constituição de 1988, 

ocorreram diversas medidas que conferiram maior autonomia aos entes constitutivos 

da federação, rompendo com a centralização das decisões e dos recursos no nível 

federal, definindo novas formas de articulação entre União, Estados e Municípios. 
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“Assim, o setor público foi totalmente redefinido, transferindo novas funções para as 

instâncias municipais e estaduais” (SILVA, A., GOMES, R.; SILVA, V., 2009, p. 89).  

 A partir de então, passou a ocorrer uma “crescente transferência de 

responsabilidades e de competências do governo nacional para os governos locais, 

impulsionando profundas transformações nas instituições de governo local do país, 

que alteram o sistema de decisões municipais e as práticas dos atores políticos” 

(SANTOS JÚNIOR, 2001, p. 29). 

 Nesse novo contexto político, os municípios passaram a assumir as políticas 

sociais, aumentando gastos com saúde, educação e outras atividades de caráter 

social.  Assim, concomitantemente, processou-se a necessidade de reformulações 

administrativas, decorrente das novas exigências no que tange às relações políticas, 

entre governo e sociedade civil.  

 Portanto, emergiu a questão da legitimação de novas relações 

compreendendo o setor público, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada, 

devendo, assim, viabilizar uma gestão participativa, em prol de um melhor 

desenvolvimento socioespacial, considerando, nesta perspectiva, o fortalecimento, 

ora em curso, voltado para a descentralização e a municipalização das políticas 

públicas, apontando, portanto, para uma modernização no sistema político. 

 Para Castro (2008, p. 290) “do ponto de vista político, modernização pode 

significar ampliação da cidadania através da ampliação dos canais de participação 

política, aprimoramento das práticas democráticas ou condições de atendimento a 

demandas para alcançar a justiça social”. 

 Souza (1999, p. 5) afirma que “a gestão do território não pode se distanciar 

dos desígnios da sociedade”. Daí, a importância de um modelo de gestão, fundado 

na participação da sociedade, no que se refere à formulação, execução e 

fiscalização das políticas públicas, considerando que ninguém melhor que a própria 

sociedade, conhece as problemáticas que a afligem. Portanto, discutir projetos 

sociais, desprezando o território e, por conseqüência, a população e os diferentes 

contextos nele inseridos, é aprofundar as desigualdades existentes. 

Logo, diante do novo quadro de referência, concernente à questão dos 

municípios brasileiros, entra em cena a discussão com relação à ação política da 

própria sociedade que, sendo ela, o alvo das ações do Poder Público, a mesma 

possa ter a possibilidade de participar das decisões, juntamente, com o governo 

local, prevalecendo, assim, uma gestão participativa.  
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Este novo ideário político modernizador, legitimado Constitucionalmente, se 

opõe às tendências de gestões autoritárias e centralizadas, vislumbradas ao longo 

do tempo, que restringiram os direitos de cidadania e de participação da comunidade 

nas decisões locais. A rigor, são nos entes locais, espaços da vida cotidiana, onde 

melhor seria possível a prática de uma cultura participativa, por intermédio de uma 

maior aproximação entre o Poder Público e a população local, aprimorando-lhe a 

condição cidadã.  

Na perspectiva da construção de uma gestão participativa, faz-se necessário 

que: 

 
A relação entre a Administração pública e o cidadão deve ser construída 
com base na democracia e na cidadania. Isso significa que o Estado 
Brasileiro, como um Estado Democrático de Direito, deve conter uma ordem 
jurídica com mecanismos eficazes de controle da Administração Pública, 
mediante instrumentos e processos democráticos de cooperação, parceria e 
participação, enquanto formas legítimas do exercício da cidadania 
(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006, p. 204). 
 

 

Assim sendo, a conservação de uma gestão centralizada representa a 

sustentação de um protótipo arcaico de gestão da coisa pública, tanto do ponto de 

vista funcional (no que se refere à ineficiência da oferta de serviços públicos), como 

democrático.  

 

Primeiro, porque distancia os centros decisórios dos cidadãos. Segundo, 
porque a centralização questiona e desprestigia as instâncias de 
representação e, terceiro, porque a burocratização da política facilita a ação 
de grupos de pressão, na tentativa de obter dos poderes públicos, decisões 
que favoreçam seus interesses (JACOBI, 1990, p. 89).  
 
 

Portanto, considera-se que a centralização do poder, presente em nossa 

sociedade, causa uma distância extrema entre as decisões, acerca do 

desenvolvimento social e econômico e as reais necessidades da sociedade. Em 

suma, o problema do poder local direciona-se para a questão que envolve a tomada 

de decisões, considerando a participação social, de forma que exista a 

democratização, com relação às metas de desenvolvimento, visando à satisfação da 

sociedade local (DOWBOR, 1999). 

Sob tal perspectiva, a participação da sociedade está relacionada a uma 

prática política, possibilitando, assim, a aplicação de mecanismos de fiscalização e 

colaboração com relação às decisões. Para Jacobi (1990, p. 13) “a participação na 
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gestão da coisa pública, enquanto corretivo das limitações da democracia 

representativa, possibilita, pelo menos em tese, o engajamento da sociedade civil na 

formulação de Políticas Públicas e no controle das ações governamentais e dos 

negócios públicos”. 

A regulamentação de conselhos municipais setoriais torna-se obrigatório, 

oriunda de regras institucionais presentes na Constituição de 1988, orientada sob o 

viés da gestão descentralizada, devendo esta, ser constituída por representantes do 

executivo local e da sociedade como um todo. Segundo Conh (2002, p.160) “não 

resta dúvida de que isso representa um significativo avanço no processo de 

democratização do Estado, já que são criados e reconhecidos institucionalmente 

canais de participação da sociedade na gestão da coisa pública e, na maioria dos 

casos, esses conselhos têm poder deliberativo”.  

Todavia, cabe ressaltar que a implantação deste mecanismo de participação, 

por meio do governo local, mostra-se como um processo tortuoso, com inúmeros 

avanços e retrocessos, trazendo consigo alguns riscos que podem obstruir a ação 

do mesmo, no qual podemos citar: a tendência à concentração do poder em mãos 

de representantes do executivo local, já que os conselhos têm poder deliberativo, ou 

seja, são peças chaves para o processo de repasse de recursos ao município 

(CONH, 2002).  

No entanto, abrem-se, também, possibilidades, uma vez que surge uma 

diversidade maior de atores neste processo participativo, cidadãos exercendo sua 

cidadania em prol da luta por direitos básicos, de oferta obrigatória pelo poder 

público. Portanto,  

 
a democracia participativa tem como premissa o interesse básico dos 
indivíduos na autodeterminação política e na abolição do domínio dos 
homens sobre os homens e concebe a formação de vontade política de 
baixo para cima, num processo de estrutura com a participação de todos os 
cidadãos (MINISTÈRIO DAS CIDADES, 2006, p. 203). 

 

O município, neste sentido, caracteriza-se como um palco de decisões, 

possibilitando a democratização e participação popular, no que concerne à gestão 

local, uma vez que “um município constitui o espaço de vida de seus habitantes, que 

devem ter o poder de participar das decisões” (DOWBOR, 1987, p. 8). 

 

A participação comunitária e o planejamento descentralizado permitem 
assegurar a racionalidade de um conjunto de atividades econômicas que 
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estão diretamente ligadas ao espaço de vida do habitante: o bairro e sua 
urbanização, a escola, as infra-estruturas culturais e de lazer, a saúde, a 
pequena produção local, serviços pessoais, setores que nem a grande 
empresa privada, nem a intervenção estatal jamais conseguiram atender 
adequadamente, já que ninguém consegue melhor identificar necessidades 
e racionalizar o uso correspondente dos recursos, do que a comunidade 
interessada (DOWBOR, 1987, p. 24). 

 

A ideologia voltada para a manutenção de valores hegemônicos dominantes, 

no contexto local, de modo a conservar o modelo político tradicional, sem 

consideração do consenso social, acaba por produzir um governo com interesses 

divergentes das necessidades do local. Nesta perspectiva, se faz necessária a 

implementação de uma gestão democrática, onde a sociedade tenha o direito de 

exercer sua cidadania, contribuindo para a construção de seu espaço de vida, que 

venha ao encontro de suas necessidades, pois, é neste que são tecidas as relações 

de sociabilidade cotidiana. 

Todavia, para que ocorra, efetivamente, uma gestão democrática, faz-se 

necessário que práticas políticas arcaicas, que são ainda amplamente utilizadas, 

como identificou-se no presente estudo, a exemplo o assistencialismo, 

demonstrativo da persistência de uma cultura politica autoritária, sejam fatalmente 

extintos. É necessário a construção de uma cultura participativa, com forte 

mobilização popular em torno de projetos coletivos, tendo em vista que, apenas a 

criação de canais formais de participação, tais quais os conselhos, não garantirão 

uma participação autônoma.  

Em vista disso, a questão da cidadania transparece de forma enviesada, 

considerando as limitações quanto a capacidade de participação política e os 

obstáculos que impedem o acesso aos direitos sociais básicos, refletidos por meio 

das desigualdades existentes no território.  

 

1.4 TERRITÓRIO E CIDADANIA 

 

 A questão da cidadania vem sendo defendida e discutida, desde muito tempo, 

e teoricamente debatida através de estudos científicos e consagrada enquanto 

direito do indivíduo, mediante aparatos jurídicos. Tais direitos foram adquiridos ao 

longo do tempo e intermediados por lutas diversas, que conduziram a conquistas 

sociais e políticas, transcritas com o advento da construção da idéia de sociedade 

civil e de igualdade entre os membros desta sociedade (SINGER, 2008). 
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 No caso brasileiro, o século XX institui o regime democrático e participativo 

como o modelo norteador de organização política. Para Carvalho (2009) com o fim 

da ditadura militar, em 1985, retomaram-se os esforços de construção da 

democracia no Brasil e uma das marcas desse esforço é a proeminência que 

assumiu a palavra cidadania, culminando com a Constituição de 1988, que ficou 

conhecida como a Constituição Cidadã.  

Diante disto,  

 
havia a crença de que a democratização das instituições traria rapidamente 
a felicidade nacional. Pensava-se que o fato de termos reconquistado o 
direito de eleger nossos prefeitos, governadores e presidentes da 
República, seria garantia de liberdade, de participação, de segurança, de 
desenvolvimento, de emprego, de justiça social (CARVALHO, 2009, p. 7). 
 
 

 Assim, “os conceitos de direitos humanos e liberdade política passam a fazer 

parte da retórica prevalecente” (SEN, 2000, p. 9). Todavia, enquanto prática, 

verificou-se uma intensa problemática, pois, “vivemos igualmente em um mundo de 

privação, destituição e opressão extraordinárias. Existem problemas novos 

convivendo com antigos, a persistência de pobreza e de necessidades essenciais 

não satisfeitas”(SEN, 2000, p. 9). 

 Portanto, discutir cidadania no mundo atual constitui-se como algo que 

comporta grande complexidade, pois, percebe-se um descompasso entre a retórica 

contemplada na normatização legisladora e a sua efetivação no campo social.  

 Assim sendo, o fenômeno da cidadania é complexo e sua ativação plena 

engloba variadas dimensões. “O exercício de certos direitos, como liberdade de 

pensamento e o voto, não gera automaticamente o gozo de outros, como a 

segurança e o emprego” (CARVALHO, 2009, p. 8). Deste modo, nota-se que  

 

a democracia política não resolveu os problemas econômicos mais sérios, 
como a desigualdade e o desemprego. Continuam os problemas na área 
social, sobretudo, na educação, nos serviços de saúde e saneamento e 
houve agravamento da situação dos direitos civis no que se refere à 
segurança individual (CARVALHO, 2009, p. 199).  
 
 

 Sen (2009) analisa esses problemas sob a égide da privação de liberdades, 

que estão relacionadas, diretamente, com a pobreza econômica, que rouba das 

pessoas a liberdade de saciar a fome, de vestir-se ou morar de modo apropriado. 

Vincula-se, ainda, à carência de serviços públicos e assistência social, como por 
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exemplo, a ausência de um sistema bem planejado de assistência médica e 

educacional, além da negação de liberdades políticas e civis, por meio de restrições 

impostas à liberdade de participar da vida social, política e econômica da 

comunidade.  

 Refletindo, especificamente, sobre a perspectiva do desenvolvimento, Sen 

(2000) defende a propositura de que para o desenvolvimento acontecer é necessário 

que sejam removidas as principais fontes de privação de liberdades. Portanto, 

considera-se que essa restrição das liberdades sociais, econômicas e civis, também, 

devem ser, fundamentalmente, contempladas na discussão da cidadania.  

 De acordo com Carvalho (2009, p. 9) “tornou-se costume desdobrar a 

cidadania em direitos civis, políticos e sociais”. Os direitos civis estão relacionados à 

liberdade, à propriedade e à igualdade perante a lei. Os direitos políticos versam 

sobre a capacidade de assumir atividades políticas, assegurando a participação do 

cidadão no governo da sociedade e os direitos sociais facultam às sociedades, 

politicamente organizadas, reduzir os excessos de desigualdade, produzidos pelo 

capitalismo, garantindo um mínimo de bem-estar para todos. Portanto, a idéia 

norteadora é a da justiça social (CARVALHO, 2009).  

 A luta pela consagração destes direitos se deu, historicamente, ganhando 

definições e conteúdos diversos ao longo do tempo. “Em alguns países, a conquista 

de direitos sociais foi impulsionada por revoluções ou movimentos políticos, 

fundados nas classes trabalhadoras do campo e das cidades” (SINGER, 2008, p. 

240). 

 Singer (2008, p. 238) afirma que “antes da primeira Guerra Mundial (1914-

1918), o estado do bem-estar social, conjunto de direitos sociais de amparo a 

trabalhadores e suas famílias, estava tendo seus alicerces construídos em alguns 

países europeus, sendo a Alemanha o país pioneiro”.  Portanto, “a primeira Guerra 

Mundial deu extraordinário impulso à luta por direitos sociais pelos trabalhadores” 

(SINGER, 2008, p. 238). 

 No caso brasileiro, os direitos sociais foram, efetivamente, consagrados na 

forma da lei através da Carta Magna de 1988. A referida Constituição apresenta um 

capítulo inteiro que versa sobre os direitos sociais. Consta em seu artigo 6º, do 

capítulo II, que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, à assistência aos desamparados” (BRASIL, 1988). 
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 Assim, a Constituição brasileira contempla uma enumeração significativa no 

que tange à legislação social. Todavia, é importante destacar que para avaliar a 

vigência dos direitos sociais não basta constatar-se a existência das leis relativas ao 

assunto em tela. É preciso avaliar seu gozo efetivo pela população ou de sua parte 

necessitada (SINGER, 2008). 

 Nesta perspectiva, pode-se afirmar que no Brasil verifica-se inúmeras  

distorções na manifestação cotidiana do gozo desses direitos pela população. 

Carvalho (2009), refletindo sobre os direitos civis, divide os cidadãos brasileiros em 

classes, existindo assim, os de primeira classe “que estão acima da lei, que sempre 

conseguem defender seus interesses pelo poder do dinheiro e do prestígio social”, 

constituindo, assim, uma elite privilegiada. Existe, ainda, uma segunda classe, 

composta de cidadãos simples “que estão sujeitos aos benefícios e rigores da lei. É 

a classe média modesta, […] cujas pessoas nem sempre têm noção exata dos seus 

direitos e quando os têm carecem dos meios necessários para fazê-los valer”. E, por 

fim, os cidadãos de terceira classe compostos pela “grande população marginal das 

grandes cidades, […] cujos elementos são parte da comunidade política nacional 

apenas nominalmente. Na prática, ignoram seus direitos civis ou os têm, 

sistematicamente, desrespeitados por outros cidadãos, pelo governo e pela polícia” 

(CARVALHO, 2009, p. 216).  

 Essa classificação demonstra a fragilidade que atinge a questão da cidadania, 

especificamente, no caso brasileiro. Ressalta-se, portanto, que a discussão da 

cidadania é realizada por áreas diversas do conhecimento científico, comportando, 

assim, diversas abordagens.  

 Contudo, a ciência geográfica dispõe de importantes aportes analíticos que 

podem contribuir para a reflexão desta temática, entendendo-a ser viabilizada por 

meio da discussão do território. Entretanto, é importante salientar a reduzida 

bibliografia existente a respeito, destacando-se, assim, o trabalho pioneiro de Santos 

(1987e 2007) e Gomes, P., (2006a) que, embora, conduzam suas análises, 

atentando a objetivos diferentes são, sem dúvida, marcos no tratamento desta 

temática pela geografia. 

 Santos (2007) fundamenta sua reflexão acerca da cidadania, tendo como 

suporte a discussão do sistema produtivo e sua relação com as desigualdades 

espaciais que são, portanto, desigualdades sociais. Esse autor conceitua a 

cidadania como “uma lei da sociedade que, sem distinção, atinge a todos e investe 
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cada qual com a força de se ver respeitado contra a força, em qualquer 

circunstância” (SANTOS, 2007, p. 19).   

Assim sendo,  

 

Viver torna-se um ser no mundo, é assumir, com os demais, uma herança 
moral, que faz de cada qual um portador de prerrogativas sociais. Direito a 
um teto, à comida, à educação, à saúde, à proteção contra o frio, a chuva, 
às intempéries; direito ao trabalho, à justiça, à liberdade e a uma existência 
digna (SANTOS, 2007, p. 19). 
 
   

 Este autor afirma a importância da cultura e do território, enquanto 

componentes fundamentais na construção do modelo civilizatório, o qual compõe, 

portanto, o modelo de cidadania. A cultura, enquanto variável que define a 

civilização, “isto é, a civilização que se quer, o modo de vida que se deseja para 

todos, uma visão comum do mundo e da sociedade, do indivíduo enquanto ser 

social e das suas regras de convivência” (SANTOS, 2007, p. 17) e o componente 

territorial, por meio de “uma instrumentalização do território capaz de atribuir a todos 

os habitantes aqueles bens e serviços indispensáveis, não importa onde esteja a 

pessoa e, de outro lado, uma adequada gestão do território, pela qual a distribuição 

seja assegurada” (SANTOS, 2007, p. 18). 

 Para Gomes, P., (2006a, p. 130) “no próprio conceito de cidadão existe uma 

matriz territorial, isto é, a idéia de cidadania possui em sua base um componente 

espacial”.  Este autor afirma que “no mundo grego onde a expressão tem origem, 

cidadania era uma forma de expressão social, mas não apenas isso. Ela significou 

também uma nova forma de arranjo espacial dessas relações” (GOMES, P., 2006a, 

p. 130). Assim, “o poder cidadão surgiu da confrontação dos habitantes, 

concentrados em uma certa área, no caso a cidade de Atenas, contra o poder de 

uma oligarquia rural que controlava o poder político e a produção da riqueza dessa 

sociedade”. Esta oligarquia, baseada nos vínculos de filiação, determinava a 

limitação e o acesso a um grande número de lugares.  

 Neste contexto, a luta pela cidadania se impôs na antiguidade grega, na 

busca de igualdade social e espacial. Assim, “a democracia e a cidadania surgem a 

partir de uma reorganização do território” (GOMES, P., 2006a, p. 134), 

demonstrando, portanto, que o componente territorial, por meio de sua configuração 

e de sua dinâmica foi, desde tempos pretéritos, elemento fundamental na 

(re)formulação das relações políticas, considerando-se que “ser cidadão é, em certa 
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medida, uma localização na teia de relações sociais e, simultaneamente, uma 

localização espacial” (GOMES, 2006, p. 134). Assim, “ser cidadão é pertencer a uma 

determinada porção territorial” (GOMES, P., 2006a, p. 135). 

 Gomes, P., (2006a) analisa a cidadania por meio da reflexão acerca do 

espaço público. Para o autor, “a cidadania é um pacto social estabelecido 

simultaneamente como uma relação de pertencimento a um grupo e de 

pertencimento a um território. Esse pacto associativo é formal e pretende assegurar 

os direitos e deveres de cada indivíduo” (GOMES, P., 2006a, p. 173). E ainda,  

 

A coabitação desses indivíduos ocorre assim sobre um espaço que é 
também objeto de um pacto formal, que instaura limites, indica usos, 
estabelece parâmetros e sinaliza as interdições. Esse tipo de espaço 
normatizado é a matriz do espaço púbico e o principal locus de reprodução 
da vida coletiva e toda ação social que pretenda subverter a existência 
desse espaço ou transformar seu estatuto é necessariamente redefinidora 
dos termos e corresponde a um recuo que é tanto da institucionalização das 
práticas sociais que compõem um quadro de vida democrático e cidadão, 
quanto físico, de arranjo material que limita e qualifica as ações (GOMES, 
P., 2006a, p. 174). 

 

 Para sua reflexão, Gomes, P., (2006a) toma como marco analítico a cidade,  

especificamente, o espaço público metropolitano, identificando na 

contemporaneidade o surgimento de novas formas de organização espacial e social 

que se expressam enquanto recuo da cidadania. Sob esta ótica, alguns processos 

são característicos para exemplificação deste recuo, sendo eles: “a apropriação 

privada crescente de espaços comuns; a progressão das identidades territoriais; o 

emuralhamento da vida social e o crescimento das ilhas utópicas” (GOMES, P., 

2006a, p. 176). Tais processos, que se manifestam no espaço, de maneira 

complementar e superposta, são demonstrações dos recuos de cidadania 

vivenciados no cotidiano e caracterizados por meio das práticas identificadas nos 

espaços públicos da cidade. Assim, a diminuição do espaço público reflete o 

estreitamento das possibilidades do exercício da cidadania. 

 Para Santos (2007, p. 18) um modelo cívico-territorial, a organização e a 

gestão do espaço são instrumentais necessários a uma política redistributiva, 

tendendo à atribuir a justiça social para a totalidade da população, não importando 

onde esteja cada indivíduo.  Portanto,  

 
 
o tem apenas um papel passivo, mas constitui um dado ativo, devendo ser 
considerado como um ator e não exclusivamente como reflexo da 
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sociedade. É no território tal como ele atualmente é, que a cidadania se dá 
tal como ela é hoje, isto é, incompleta. Mudanças no uso e na gestão do 
território se impõem, se queremos criar um novo tipo de cidadania, uma 
cidadania imbuída de respeito à cultura e busca da liberdade (SANTOS 
2007, p. 18). 

 

 Assim, “a cidadania não é simplesmente uma representação dos indivíduos 

dentro do Estado Nacional, mas, sem dúvida, um fenômeno muito mais complexo 

que incide no quadro da dinâmica territorial cotidiana da sociedade” (GOMES, P., 

2006a, p.139). Essa dinâmica territorial cotidiana, engloba os fenômenos relativos às 

disputas socioterritoriais, “colocando em jogo um espaço que é simultaneamente 

condição e meio de exercício dessa cidadania” (GOMES, P., 2006a, p.141) 

 Santos (2007, p. 107) defende a tese de que os homens se distribuem 

desigualmente no espaço, em virtude de sua condição social e econômica.  Assim, 

“a possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, em larga proporção, do 

ponto do território onde se está”.  Portanto, o debate sobre a cidadania, indica 

paralelamente a necessidade de discutir-se acessibilidade, seja no que se refere às 

variáveis de mercado, aos bens e serviços públicos e as fontes e os agentes de 

poder.  

 Em suma, a questão da cidadania no país encontra-se como uma realidade 

paradoxal, uma vez que existe um grande fosso entre o discurso proclamado e o fato 

vivenciado cotidianamente, tendo em vista as inúmeras fragilidades, que fazem com 

que os direitos sociais não sejam validados e a cidadania seja incompleta, fato esse, 

agravado nas áreas, economicamente pobres, principalmente, naquelas em que 

ainda persistem relações políticas conservadoras, como é o caso dos municípios 

estudados e, numa escala maior, do Estado da Paraíba como um todo.  

 Neste contexto e, com vistas a uma melhor compreensão sobre a temática em 

estudo, faz-necessário um breve resgate histórico, para decifrar-se as lógicas que ao 

longo do tempo empreenderam a formação e a configuração do território paraibano. 

Assim sendo, debruçar-se-á acerca desta questão no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 2 

O USO POLÍTICO DO TERRITÓRIO 
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CAPÍTULO 2 - O USO POLÍTICO DO TERRITÓRIO 
  

 O entendimento da configuração histórica do território paraibano é 

imprescindível para se compreender, em sua totalidade, os conteúdos sociais, 

políticos e econômicos, atualmente, operantes no território. Para tanto, deve-se levar 

em consideração, inicialmente, as dinâmicas econômico-produtivas responsáveis 

pelo estabelecimento das primeiras feições territoriais, aliadas ao fator político 

institucional, que desencadeou uma dinâmica de divisão do território estadual em 

subespaços, por meio da produção de municípios, considerando que a divisão 

política do território significa a definição física das entidades jurídicas-político-

administrativas, ou seja, das entidades estatais, representando compartimentos de 

poder.  

Portanto, a compartimentação política, expressa a organização do território, 

através de informações e funcionalidades sociais, perceptíveis por meio das 

fronteiras, representativas dos poderes Constitucionais que marcam e dividem 

politicamente o território. Assim sendo, todo poder político é territorial na medida em 

que o exercício de suas atividades requer um território delimitado. 

 Essas delimitações políticas do território, ou seja, as fronteiras, coincidem e 

são produzidas em semelhança com seu tempo, de modo que se expressam 

enquanto condição e resultado das ações sociais em determinado período histórico. 

Assim sendo, se com o passar do tempo, o processo que originou uma fronteira, 

entra em obsolescência, a fronteira que representa a cristalização do trabalho social 

no território, também, perde utilidade, originando a partir disto, novas 

compartimentações territoriais, em coerência com os novos projetos sociais que 

emergem (RAFFESTIN, 1993).  

 A criação de fronteiras territoriais obedece a critérios legais. Todavia, os 

esforços se concentram na compreensão da produção de fronteiras municipais, 

tendo como foco de análise, o Estado da Paraíba.  

 Salienta-se que este é um processo que se faz dependente das 

normatizações constitucionais, pois, a produção de fronteiras internas obedece a 

prescrições legais estabelecidas ao longo das diferentes Constituições. Assim 

sendo, para o entendimento da sistemática, relacionada à criação de municípios na 

Paraíba, considera-se as normas legais que gerenciaram a dinâmica de cada 
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temporalidade, levando em conta que o território é produzido socialmente, pautado 

nas intencionalidades, ou seja, nos projetos sociais de cada tempo. 

 Ressalta-se que a produção de municípios, embora sendo perpassada pelo 

caráter institucional, contempla determinações políticas diversas, por meio da 

apropriação política do território, pelos diferentes grupos sociais. Assim, a criação 

de municípios comporta, em seu âmago, uma grande carga político-ideológica.  

 No entanto, para a construção de um entendimento acerca do referido evento, 

torna-se necessário a construção de uma abordagem que contemple a articulação 

das diferentes escalas institucionais, englobando o contexto nacional, estadual e 

local, considerando que existe uma interdependência de variáveis presentes em 

cada escala, que são determinantes para a concretude do processo.  

 Dessa forma e buscando realizar sempre as devidas articulações, tentar-se-á 

construir uma reflexão acerca da produção de municípios no Estado da Paraíba ao 

longo do tempo, não perdendo de vista sua conexão com o panorama nacional. 

 Posteriormente, remeter-se-á, mais detidamente, ao período no qual decorre 

a norma Constitucional de 1988, entendido como um momento em que os 

municípios foram dotados de maior autonomia fiscal, tributária e administrativa, fato 

este, que repercutiu na criação de novas municipalidades, difundidas por todo o 

Brasil, ocasião em que, no Estado da Paraíba, foi promovida a instalação de 52 

novos municípios.  Portanto, tentar-se-á levantar considerações explicativas acerca 

dos mecanismos que determinaram a sistemática deste evento político-institucional 

no Estado. 

 Mais adiante, diligenciar-se-á algumas reflexões fundadas em características 

comuns, presentes no perfil desses municípios, centrando a análise, especialmente, 

nos municípios criados na região do Curimataú paraibano. 

 

2.1 COMPARTIMENTAÇÃO POLÍTICA E CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS NA PARAÍBA: 

DA GÊNESE AOS DIAS ATUAIS 

 

 A implantação de municípios no Brasil se deu, inicialmente, através da Corte 

Portuguesa, decorrente do viés colonialista, que logo de início, implantou no Brasil, 

o modelo já utilizado por Portugal nas colônias do Atlântico. Esse modelo tinha 

como fundamento uma estratégia de gerenciamento do território pelo poder central 

de Portugal que adotou o sistema de Capitanias Hereditárias, representando 
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grandes lotes de terra, que eram doados a donatários, que detinham o poder de 

administrá-las, visando o desenvolvimento e a ocupação dessas áreas, logrando, 

ainda, os mesmos o poder de fundar vilas com as mesmas atribuições políticas, 

administrativas e judiciais daquelas existentes em Portugal (IBAM, 2010).  

 No período colonial, a criação de núcleos populacionais era resultante de 

ações oficiais, que visavam à formação de povoados que, posteriormente, seriam 

elevados ao nível de vilas. Assim, através da formação desses núcleos 

populacionais, originava-se as cidades, sob o comando político das câmaras 

municipais, representantes da estrutura político-administrativa do Brasil colônia, as 

quais tinham seus cargos ocupados por pessoas da classe nobre, “os chamados 

homens bons”, que tomavam todas as decisões sobre a administração do município 

(IBAM, 2010).  

 Contudo, cabe ponderar que através das Câmaras Municipais e, recebendo o 

apoio da Igreja, que possuía instrumentos normativos para a oficialização de novos 

povoados, o município brasileiro sempre buscou sua autonomia em relação à 

metrópole, embora permanecesse subjugado ao poder central dos donatários.  

 
 
O território colonial, pela maior imposição do meio natural aos homens, 
inviabilizava um governo unitário de tipo europeu. A fragmentação territorial 
do poder nas vilas foi um meio de administração e de defesa da colônia. 
Quanto maior as distâncias e maiores as dificuldades de administração, 
mais se enfraquecia o poder central português em detrimento das 
autonomias municipais. A geografia se impõe ao sistema politico na medida 
em que Estado Unitário corresponde a território unificado (CATAIA, 2001, p. 
68). 

 
 

 É importante salientar que até a independência do Brasil, a elevação do 

número de vilas que, posteriormente, seriam transformadas em cidades, se deu de 

forma lenta. “No primeiro ano da Colônia foram criadas 14 vilas e 3 cidades; no 

segundo, 37 vilas e 4 cidades; no século XVIII, esse número vai a 118 vilas e 3 

cidades; do início do século XIX até 1822, mais 44 vilas e 2 cidades” (CATAIA, 

2001, p. 66), ou seja, até a independência do Brasil, existia no território nacional, 

213 vilas e 12 cidades. 

 No que concerne ao contexto paraibano, a fundação da Capitania Real da 

Paraíba, desmembrada da Capitania de Itamaracá foi, efetivamente, realizada no 

final do século XVI, como estratégia de garantia da conquista e domínio dos 

portugueses colonizadores.  Assim, no que tange a configuração de territórios 
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municipais, durante o período em que ocorreu a conquista do território paraibano 

pelos portugueses, até 1822, com a declaração da independência do Brasil, verifica-

se um vagaroso processo de formação de territórios municipais, tendo estes, como 

marcos iniciais, os núcleos de povoamento.  

 Logo, o entendimento do processo inicial de ocupação e uso do território 

paraibano, tem como suporte as atividades tidas como sustentáculos para 

construção do mesmo. Nesta perspectiva, situa-se o tripé formado, inicialmente, 

pela cana-de-açúcar e pecuária e, posteriormente, o algodão, que dão início a 

configuração do território estadual. 

 A ocupação do território estadual é, concomitantemente, atrelada a uma 

divisão territorial do trabalho, por meio da especialização de terras, voltadas para a 

produção canavieira, prosperada no século XVI e primeira metade do século XVII, 

quando operou-se uma crise na produção regional, decorrente da concorrência com 

outros mercados produtores, principalmente, pela posição assumida pelo mercado 

das Antilhas (MELO; RODRIGUEZ, 2004).  

 A organização inicial do território paraibano segue a lógica empreendida em 

todo o nordeste brasileiro, lógica essa fundada na produção primária de 

determinados produtos, na qual a cana-de açúcar era tida como atividade principal, 

uma vez que era destinada ao mercado externo, “tratava-se de um espaço 

construído e organizado para atender às necessidades de acumulação do capital 

mercantil. Daí ele ser tido como um „espaço alienado‟, ou seja, um espaço produzido 

para atender necessidades externas” (MOREIRA ; TARGINO, 1997, p. 33).  Assim, a 

ocupação de toda a porção territorial litorânea teve, inicialmente, sua estruturação 

fundada nesta base econômica. 

 A atividade pecuária, embora, representando uma função complementar no 

quadro econômico colonial, exerceu um papel preponderante, sendo responsável 

pela ocupação do interior. Esse povoamento ocorreu por meio de vias de penetração 

diferentes e em épocas diversas, sendo intensificado a partir do século XVII por meio 

da atuação de frentes de exploração oriundas da Bahia e de Pernambuco (JUCA, 

1982).  

 A ocupação do interior ampliava-se com o domínio sobre os indígenas e a 

instalação de fazendas, estimuladas pela valorização e procura da carne bovina nos 

centros litorâneos e, ainda, pela necessidade de prover animais para o trabalho nos 

canaviais. A pecuária consistia em uma atividade que ocupava extensas áreas, 
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exigindo pouca mão-de-obra e baixo capital circulante.  

 Todavia, a partir de meados do século XVIII ocorre um aumento considerável 

da população na região interiorana do Estado, decorrente da cultura do algodão, 

produzida de modo complementar à atividade pecuária. O fortalecimento da cultura 

algodoeira se deu oriundo da procura do mercado europeu em virtude da Revolução 

Industrial inglesa, que tornou o algodão o principal produto requisitado pelo mercado 

internacional, superando a posição assumida pelo açúcar. 

 Portanto, a ocupação, a organização social, política, cultural e econômica de 

todo interior paraibano foi desenvolvida pela importância da pecuária, representada 

pelos currais de gado, aliada ao florescimento da cultura algodoeira. Tais atividades 

representavam a economia do grande proprietário, que instalado na região, 

viabilizava o surgimento de vilas que se tornaram, posteriormente, cidades. 

 O desconhecimento do território, as dificuldades de locomoção e a falta de 

conexão, deu margem à organização dos lugares de acordo com os interesses neles 

presentes. Assim, “a ordenação do crescimento das vilas no Brasil obedeceu a 

interesses específicos do lugar (ainda que fossem dos homens bons) que, por um 

lado, coincidiam com os da Coroa Portuguesa e, por outro, se chocavam” (CATAIA, 

2001, p. 71). Coincidiam no sentido, em que os interesses eram ambos dominantes 

e lucrativos e, por outro lado, se chocavam, pois, as  

 
dificuldades de comunicação com a Coroa portuguesa, […] faziam com que 
interesses autonomistas se exacerbassem,  estando estes, diretamente 
ligados à criação de novos municípios, dado que a passagem da freguesia à 
vila implicava na produção de um poder local (Câmara de Vereadores) que 
dava autonomia aos homens bons na organização de seus próprios 
interesses (CATAIA, 2001, p. 71). 
 
 

 Assim, a elevação do número de municípios, nesse período, está estritamente 

relacionada com o poder. “Não é outro o motivo de, ao longo de nossa história, 

aquelas pequenas aglomerações ao crescerem populacionalmente e/ou 

economicamente, exigirem a sua autonomia política” (CATAIA, 2001, p. 72).  

 Neste período, entre finais do século XVIII e início do século XIX, existiam no 

território paraibano, além da capital João Pessoa1 (criada em 1585), alguns outros 

municípios, que podem ser considerados como troncos, por não apresentarem 

                                                 
1
Inicialmente João Pessoa recebeu o nome de Felipéia de Nossa Senhora das Neves (1588 a 1634), depois  

passou a ser chamada de Frederica (1634 a 1654), em seguida, Parahyba (1654 a 1930) e, a partir de 1930, foi  
nomeada de João Pessoa, denominação que prevalece nos dias atuais (MELO; RODRIGUEZ, 2004). 
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indicações de terem sido desmembrados de outros territórios. Todavia, a partir deles 

e por meio de processos de desmembramentos, originaram-se ao longo do tempo, 

inúmeros outros municípios (ARAÚJO, 1998) (Figura 1).  
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                           Figura 1: Municípios existentes na Paraíba considerados como municípios troncos. 
                           Fonte: ARAÚJO, 1998.
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No ciclo que compreende a independência do Brasil, a configuração municipal 

do país sofre modificações. Em 1824, quando é outorgada a Primeira Constituição 

brasileira, a normatização das Câmaras Municipais, deixa de ser regulada pelos 

atores do território do município, ficando a cargo de uma lei complementar, que 

subordinava sua administração aos Presidentes das Províncias.  

  Portanto, passaram a se fazer presentes novas variáveis, como a instituição 

da primeira Lei Orgânica dos municípios (1828) que estabeleceu a esse ente, novas 

atribuições, implicando em uma considerável perda de autonomia. Outro elemento 

aliado a essa perda de autonomia, que merece ser destacada, é a Lei de Terras de 

1850, dela decorrendo que o município deixou de ser o único fornecedor de terras e 

passou a surgir a figura do proprietário particular (CATAIA, 2001). 

Este período testemunha a emergência do espaço mecanizado, 

manifestando-se no território brasileiro em formas e momentos diferenciados, 

caracterizando-se pela presença gradual das máquinas e criação de objetos 

artificiais, incorporados, inclusive, ao território, para viabilizar a circulação e 

integração nacional. Acompanhando esse progressivo avanço técnico, difundido 

paulatinamente, pelo país, surgem novos municípios, embora, nesse período o 

território paraibano, ainda, não tenha sido alvo de grandes elementos 

modernizadores, nele havendo uma progressiva ampliação no processo de criação 

de novas fronteiras internas, ao longo de todo o século XIX, através da expansão na 

ocupação do território, que refletiu na organização administrativa municipal. No  

período imperial, de 1822 até 1889, quando é proclamada a república, acontece um 

relevante aumento no número populacional do Estado, o qual “passa de 122 mil, em 

1823, para 457 mil, em 1890” (MOREIRA; TARGINO, 2003, p. 18). 

Esse aumento populacional é decorrente da expansão produtiva, 

principalmente, da importância da cultura algodoeira que mostrava-se firmada, 

refletindo, positivamente, na economia provincial da Paraíba.  

 
A importância do algodão para o processo de adensamento da população 
no Agreste é inquestionável. Basta lembrar que, em 1782, a população da 
região (7.914 habitantes) representava cerca de 15% da população da 
capitania. Setenta anos depois, mais da metade da população paraibana 
estava centrada no Agreste, elevando-se a 111.777 habitantes (MOREIRA; 
TARGINO, 1997, p. 81). 
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Embora a Paraíba tenha se tornado, teoricamente, independente de Recife, 

na fase imperial manteve a dependência, considerando-se o fato de que os produtos 

eram exportados através do porto de Recife.  

A elite proprietária de terras e, consequentemente, do capital oriundo dessas 

atividades, através do esquema familiar, mantinha-se à frente, ao mesmo tempo de 

suas propriedades e dos cargos políticos provinciais, alimentadas por relações de 

dominação, através do clientelismo, do compadrio e do apadrinhamento. Com a 

desagregação do escravismo, as relações de produção, de imediato, não se 

encaminharam para a forma capitalista, passando a acomodar formas de semi-

escravidão e não-assalariadas (FERREIRA, 1993). 

Contudo, neste quadro político e, como testemunho da importância 

desempenhada por estas atividades no processo de ocupação do interior do Estado, 

constata-se o crescimento populacional e a intensificação do número de municípios, 

criados através de desmembramentos, normatizados por Leis Provinciais, 

totalizando, até o momento da implantação da república, em 1889, 30 municípios 

(Figura 2).  
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                 Figura 2: Municípios existentes na Paraíba até o momento da implantação do sistema republicano em 1889. 
                 Fonte: ARAÚJO, 1998.
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 Percebe-se, assim, a estreita relação entre a expansão produtiva pelo 

território e a criação de novos municípios, pois, tais fragmentações, por meio da 

formação de unidades municipais, não teriam sido possíveis, sem que tivesse 

ocorrido, primeiramente, a implantação das bases produtivas, que provocaram o 

povoamento e os primeiros fragmentos de divisões territoriais. 

Assim, essas culturas tradicionais paraibanas, distinguidas pela importância 

desempenhada pela cana-de-açúcar e pelo algodão, perderam, paulatinamente, sua 

representatividade, devido a fatores como a ausência de inovações técnicas e as 

restrições no âmbito do mercado. Há, ainda, a necessidade de se considerar que a 

implantação das referidas gerou novos usos para o território, ou seja, foram 

criadoras de novos contextos, nos quais o aparecimento de núcleos populacionais, 

acompanharam esse movimento.  

Nesta perspectiva, a demarcação destes espaços de produção regional, que 

implicaram em divisões territoriais do trabalho, instalaram as bases produtivas do 

espaço paraibano. Entende-se estas bases como elementos importantes para se 

compreender as sucessões empreendidas no decorrer da história deste território, 

considerando que “o processo histórico é continuo e não fragmentado. No entanto, 

não podemos negar que especificidades o fragmenta, caracterizando tempos 

diversos na construção do território”(GOMES, R., 1997, p. 20). Portanto, 

compreende-se esse período de ocupação como um tempo específico, no qual só é 

possível compreender o presente, mediante a busca da dinâmica que o 

empreendeu, já que este “presente” guarda rugosidades de tempos anteriores que 

influenciaram na configuração territorial, gerando formas, conteúdos e funções. 

 Com a instituição da República, em 1889, inicia-se um novo pacto territorial, 

passando a organização político territorial brasileira, a ser determinada pelo modelo 

federalista adotado pelo país que “podemos definir como uma repartição vertical da 

autoridade política do Estado e do próprio exercício do poder, de tal forma que 

contenha múltiplos centros soberanos circunscritos por fronteiras (estados, 

municípios e províncias), mas, teoricamente coordenados entre si” (IBANES, 2006, 

p. 27). Pode-se, então, entender o modelo federalista como um pacto, que reflete 

uma divisão de poder, através dos arranjos internos, fundados na integridade das 

partes componentes e na articulação entre elas. 

 Para Afonso (1995, p. 57 apud IBANEZ, 2006, p. 27) “é importante ressaltar 

que a „federação‟ é antes de mais nada, uma forma de organização territorial do 
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poder, de articulação do Poder central com os poderes regionais e locais”. Assim, os 

pressupostos ideológicos que norteiam o modelo são a repartição do poder através 

das diferentes esferas e o pacto estabelecido entre elas, em suas múltiplas 

dimensões. 

  Segundo Furtado (1999, p. 45) “Federalismo é o conceito mais amplo que 

tem sido utilizado para expressar a idéia de que a organização política deve basear-

se na solidariedade e na cooperação e não na compulsão”. Esse modelo federalista 

foi gestado nos Estados Unidos da América, tendo sido adotado em vários outros 

países, em especial, nos países da América Latina. Todavia, os resultados obtidos 

nos diversos países que adotaram o sistema, se deram de maneira diferenciada, 

devido às especificidades locais. 

 
No caso americano, a fundação do federalismo aconteceu a partir da 
aprovação de todos os estados, já desde o início comprometidos com um 
ideal de Nação, na Convenção de 1787. Esse aspecto da constituição do 
federalismo americano se diferencia muito do caso brasileiro, no qual o 
surgimento do modelo federativo partiu de um decreto, destituído de 
significativas negociações, votações ou amplos debates, quando aprovada 
a Constituição de 1891. Naquele momento, as elites regionais já não 
estavam muito interessadas em um governo central forte, capaz de reduzir 
o seu poder (IBANEZ, 2006, p. 28). 
 
 

 Assim, o diferencial principal, é que nos Estados Unidos, defende-se através 

do federalismo um governo central, forte e bem integrado a todo o conjunto que 

corresponde à União, de modo que os membros abdicam de certo grau de sua 

soberania, em prol dessa intensa articulação. Em contrapartida, no Brasil, os 

federalistas não abdicam de maneira alguma de sua soberania, “de seu poder”, 

buscando, de certo modo, enfraquecer o poder central, ou seja, não existe uma 

consistente preocupação com a articulação de todo o conjunto que integra à União. 

 Para Santos (2007, p.129): 

 
A história do Brasil também é a história da sucessão de verdadeiros pactos 
territoriais. O império nasceu com o abandono do estatuto colonial, o 
território sendo a base tangível da constituição do novo Estado-nação. 
Províncias e municípios se impõem como entidades territoriais e de direito 
público, formando com o império a base jurídica do Estado. A República 
manteve essa franquia e ampliou-a, fazendo da autonomia dos estados e 
municípios a base da federação que se implantava. 

 

 Portanto, para o caso brasileiro, é viável pensar-se que as situações que 

embasaram o sistema federalista, levaram em consideração, também, a intensa 

diversidade existente no país, tanto no que tange aos fatores naturais, como 
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políticos e econômicos, visualizados através da intensa desigualdade regional. Nesta 

perspectiva, Furtado (1999, p. 46) diz que:  

 
No Brasil, a luta pelo federalismo está ligada às aspirações de 
desenvolvimento das distintas áreas do imenso território que o forma. Não 
se coloca entre nós o problema de choques de nacionalidades, de conflitos 
culturais ligados à disparidades étnicas ou religiosas. Mas, sim, o da 
dependência econômica de certas regiões com respeito a outras, de 
dissimetria nas relações entre as regiões, de transferências unilaterais de 
recursos encobertos em politicas de preços administrados (FURTADO, 1999, 
p. 46). 
 

 

 Assim, o federalismo brasileiro está, inteiramente, relacionado com 

perspectivas econômicas e de poder, no qual em sua formação “tiveram relevância 

forças que conduziam ao centralismo político e outras que reivindicavam o 

federalismo […], alternando fases em que se reforça o poder central com aquelas 

em que se vitalizam os poderes regionais e locais” (FURTADO, 1999, p. 47). 

 Esse sistema constitucional, implantado através do federalismo, embora, 

pautado num novo modelo, carregava, intrinsecamente, as variáveis políticas 

geradas no período colonial e mantidas no imperial. Portanto, permanecia difundida, 

socialmente, a cultura da dominação, na qual o sistema político era controlado pelas 

oligarquias agrárias que, por sua vez, detinham o poderio econômico. 

 Nessa sistemática, os detentores do poder eram opressores, dominavam 

sobre todos os aspectos as áreas sob suas influências, ficando todo o restante da 

população em situação de submissão. Para tanto, adotavam medidas como o 

empreguismo, o nepotismo e a corrupção eleitoral. Essa logística deu nome ao 

sistema coronelista, característico do período conhecido, historicamente, como 

Primeira República (FERREIRA, 1993), ao qual já se fez referência no capítulo 

anterior. 

 Em meio a essa sistemática o poder institucional se consolidava através de 

convenções entre os atores atuantes na esfera federal, buscando apoio junto aos 

governadores que, por sua vez, tinham alianças firmadas com lideranças locais, 

prevalecendo, assim, um sistema de favores mútuos. Na Paraíba, esse quadro não 

se alterou, continuando o Estado a ser governado mediante os interesses das elites. 

 Analisando-se o sistema federalista brasileiro percebe-se fases que marcaram 

períodos específicos, ora tendo como fundamento a centralização do poder político, 

pelo governo central, ora atestando-se a repartição do poder com os entes estaduais 

e municipais. Sob esta ótica, depreende-se que até a Revolução dos anos 30 
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(Século XX), o município ficou relegado ao poder dos estados e do governo central. 

Com a norma Constitucional de 1934, o município ressurge no panorama político 

através de variáveis que imprimiam um maior poder de organização aos referidos, 

instalando-se no país um arranjo político territorial com base nos interesses 

regionais. Todavia, já em 1937, iniciou-se o pacto territorial, outorgado pela referida 

Constituição, na qual os Estados vêm mutilada sua autonomia, para permitir o 

predomínio, sem alternativa, de um poder central, tendo como justificativa a 

construção de um Estado Moderno, fundado no desenvolvimento econômico, que 

passava a ter como motor a atividade industrial. Este centralismo constitui o 

chamado período Vargas (SANTOS, 2007).  

 Posteriormente, novas modernizações se impõem ao território brasileiro. No 

que tange ao contexto municipal, ressurge no Brasil, a discussão acerca da 

redemocratização, constituindo um novo pacto territorial, tendo como marco a Carta 

Magna de 1946 que “representou uma reação contra os excessos do centralismo do 

Estado Novo” (FURTADO, 1999, p. 49). Esta Constituição, juntamente com a queda 

de Vargas,  

 

restaura os direitos dos Estados e amplia as prerrogativas municipais, agora 
amparadas por uma maior generosidade fiscal, com a redistribuição 
equitativa entre todos os municípios de uma parcela da arrecadação federal 
do imposto sobre a renda. É a esse estímulo que se deve a criação de 
centenas de municípios em todo o território nacional. Era, também, um novo 
pacto territorial, fortalecedor da vida local, que iria durar cerca de dezoito 
anos (SANTOS, 2007, p. 130). 
 
 

 Com a instalação do modelo republicano, continua a ampliação dos territórios 

municipais no Brasil. A Paraíba chegou no início da década de 1950, com um total 

de 41 municípios.  Entretanto, sob o prisma da Constituição de 1946, que dava aos 

estados o poder de regular sobre o processo de criação de municípios, o número de 

municípios existentes no Estado da Paraíba, saltou de 41, para 171, um verdadeiro 

surto emancipacionista, processo esse, semelhante ao vivenciado em todos os 

estados brasileiros. Este fenômeno estava, diretamente, relacionado ao fim da 

ditadura do Estado Novo, que trouxe consigo algumas variáveis democratizantes, 

principalmente, no que tange ao direito ao voto nos anos 50 e 60, do século 

passado.    

 Acredita-se que um outro elemento que influenciou nesta expansão do 

número de municípios, foi a implantação do Departamento de Estradas de Rodagem 



73 

 

do Estado da Paraíba que, quando criado em 1946, instituiu o primeiro Plano 

Rodoviário Estadual, integrando 969 km de estradas tronco e 385 km de estradas 

alimentadoras, interligando todas as regiões do Estado. Assim, juntamente com a 

implantação das bases técnicas de integração, surgem novas bases políticas, ou 

seja, novos poderes locais (municípios), propiciando a integração funcional do 

território. 

 No entanto, não se pode descartar o caráter político de fortalecimento de 

grupos estaduais e locais. Para Silva (2006) a criação destes municípios paraibanos, 

nas décadas de 1950 e 1960, está vinculada à produção de novos espaços para a 

reprodução de grupos oligárquicos tradicionais.  

 Contudo, em 1964, o golpe de Estado, perpetrado pelos militares, voltou a 

concentrar o poder nas mãos do governo central, visando a integração do país na 

economia mundial que necessitava, por sua vez, da construção de novos pactos, 

 
 
de modo a facilitar a implementação dos investimentos necessários a essa 
nova etapa da economia brasileira e de sua participação dependente na 
economia mundial capitalista; e exigia a redução, ou mesmo, a eliminação 
dos direitos dos cidadãos, de modo a não poder haver protestos contra 
medidas que iriam se mostrar em desacordo com o interesse da sociedade 
nacional. Para instalar um regime em que o consentimento fosse 
compulsório, e o silêncio aparecesse como um dado normal da vida pública, 
um coadjuvante de peso foi encontrado em um novo pacto territorial, em que 
os governadores eram escolhidos segundo uma farsa eleitoral, e nos 
principais municípios não havia nem mesmo essa farsa, pois os prefeitos 
eram pura e simplesmente, nomeados nas grandes cidades e naquelas 
consideradas como de segurança nacional (SANTOS, 2007, p. 132). 
 
 

 Neste contexto, a representatividade dos municípios, como também dos 

estados, sucumbiu, através dos pressupostos contidos na Constituição de 1967. Na 

Paraíba, seguindo o movimento refletido em todo o Brasil, este período demonstrou 

um refreamento, no que tange à produção de novas fronteiras e englobados pelo 

centralismo político, os municípios viram-se prejudicados no que concernia à sua 

autonomia. Diante disto, houve uma estagnação na década de 1970 e 1980, período 

no qual não se verificou a criação de municípios no Estado. 

 Portanto, a análise das diversas normatizações, vigentes no Brasil, que 

fundamentaram o sistema federalista, termina por remeter a discussão acerca da 

descentralização, vivenciada em alguns momentos e, da centralização, exatamente, 

aquela que teve como exemplo os dois períodos de vigência do governo autoritário, 

compreendido pela era Vargas e pelo período Militar. Definido por Almeida (1996 
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apud IBANEZ, 2006, p. 33) “como uma estrutura em que os governos subnacionais 

servem de agentes administrativos da União que podem, por sua vez, interferir nos 

governos subnacionais. Já que concentram grande parte do poder de decisão e dos 

recursos”. 

 Contra esse modelo de governo, inúmeras críticas foram direcionadas, 

culminando em 1988, com a aprovação de uma nova norma Constitucional, que 

criou novos arranjos institucionais, que passaram a nortear a organização do país, 

alterando o pacto federativo, com repercussões nas relações que compreendem a 

união, os Estados e os Municípios, por meio da lógica da descentralização, através 

da partilha das receitas e deveres do Estado entre os entes federados. 

 Cabe ressaltar que, neste período, o mundo passava por intensas mudanças 

sociais, políticas e, principalmente, econômicas, decorrentes da intensificação do 

sistema econômico capitalista, como modo de produção mundial. Portanto, pode-se 

considerar que a nova pactuação federativa do país, envolve um processo global de 

aspiração econômica da política liberal, mas também da mobilização social. 

 Assim, depois de concretizada a descentralização, através da Constituição de 

1988, os entes federados, estados e municípios, adquiriram um maior poder 

administrativo e tributário, ficando a cargo das Assembléias Legislativas estaduais, 

legislar sobre a criação de novos municípios, refletindo no aumento significativo do 

número de municípios no país como um todo (Tabela 1).  
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REGIÕES/ESTADOS Total de municípios instalados 

1980 1990 2000 2010 

BRASIL 3974 4491 5507 5564 

NORTE 153 298 449 449 

Rondônia 7 23 52 52 

Acre 12 12 22 22 

Amazonas 44 62 62 62 

Roraima 2 8 15 15 

Pará 83 105 143 143 

Amapá 5 9 16 16 

Tocantins - 79 139 139 

NORDESTE 1375 1509 1787 1793 

Alagoas 94 97 101 102 

Bahia  336 415 415 417 

Ceará  141 178 184 184 

Maranhão 130 136 217 217 

Paraíba  171 171 223 223 

Pernambuco  165 168 185 185 

Piauí  114 118 221 223 

Rio Grande do Norte  150 152 166 167 

Sergipe 74 74 75 75 

SUDESTE  1410 1432 1666 1668 

Espirito Santo  53 67 77 78 

Minas Gerais  722 723 853 853 

Rio de Janeiro  64 70 91 92 

São Paulo  571 572 645 645 

SUL  719 873 1159 1188 

Paraná  290 323 399 399 

Rio Grande do Sul  232 333 467 496 

Santa Catarina  197 217 293 293 

CENTRO-OESTE  317 379 446 466 

Distrito Federal  1 1 1 1 

Goiás  223 212 242 246 

Mato Grosso do Sul  55 72 77 78 

Mato Grosso  38 95 126 141 

                               
  

 

 

  Os dados contidos na tabela acima demonstram a dinâmica do processo por 

todo o país, na qual percebe-se as diferenciações no que tange à criação de novos 

subespaços territoriais, nas diferentes regiões e estados, ao longo do tempo. 

Tomando, especificamente, como recorte temporal, os anos, a partir de 1990, 

  Tabela 1: Divisão Territorial do Brasil: municí- 
  pios instalados, 1980-2010.  
  Fonte: IBGE/IDEME-PB, 2010. 
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posterior a promulgação do marco Constitucional de 1988, nota-se o considerável 

aumento que sofreu a malha municipal brasileira, com o acréscimo de 1.073 

municípios entre os anos de 1990 e 2010, destacando-se nesta propositura, a 

década de 1990, período em que se deu o grande incremento de novas fronteiras 

internas no país.   

  A diferenciação do número de municípios criados nos diversos estados 

brasileiros se deu decorrente das exigências e critérios estabelecidos em âmbito 

estadual, bem como dos interesses políticos estaduais e locais que, também, 

permearam a dinâmica do evento. Assim, há regiões como o Sul brasileiro que se 

destaca com o maior número de criações de novos municípios durante o período, 

como também o Nordeste, no qual os estados do Piauí (105), Maranhão (81) e 

Paraíba (52), lideraram os índices. Por outro lado, constata-se nessa mesma região, 

mecanismos restritivos no que tange à criação de municípios, presentes nas políticas 

de ordenamento territorial de alguns estados, como Sergipe (01), Bahia (02) e Ceará 

(06). 

  Todavia, em outras regiões as mesmas características fazem-se presentes, 

destacando-se estados como Minas Gerais (130), no Sudeste, que produziu um 

grande número de territórios municipais, bem como é evidente nesta região, estados 

que apresentam uma baixa dinâmica do evento em foco. 

  Portanto, examinando-se de forma crítica, verifica-se estados que apresentam 

condições sócio-econômicas bastante diferentes, inseridos em regiões com perfis 

econômicos e sociais, também, distintos, apresentam similaridades no que concerne 

às políticas de organização de seus territórios. Essas contradições demonstram as 

intencionalidades que perpassam o processo nos diferentes lugares e estados, 

considerando que, embora, o quadro institucional, implantado no país tenha 

viabilizado o processo, sua concretude se deu decorrente das relações políticas e de 

todo o conjunto de interesses dos atores envolvidos, como legisladores, grupos 

políticos e população local, ressaltando a relevância dos primeiros, que promoveram 

oficialmente a execução dos projetos.  Por tal razão, o evento não se difundiu, 

igualmente, por todos os estados da federação, decorrendo dos interesses e 

mecanismos criados para viabilizar os objetivos políticos em cada Estado. Por este 

motivo, há uma grande diferenciação presente na dinâmica da malha municipal nos 

diversos estados brasileiros. Concorda-se, assim, com a propositura de Santos 

(2007), de que as grandes contradições presentes no momento histórico atual 
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passam pelo uso do território.  

  Cabe ressaltar que esse aumento do número de municípios, que se proliferou 

em todo o Brasil, decorrente do viés descentralizador, presente na Constituição de 

1988, produziu um movimento político contrário a esse processo, baseando-se no 

argumento da distorção que o aumento do número de municípios causou no Fundo 

de Participação dos Municípios. “Segundo os detratores da criação de novos 

municípios, grande parte dos municípios do Brasil não possui receita própria para se 

manter, além da criação da Prefeitura e Câmara de Vereadores representar maiores 

gastos” (CATAIA, 2001, p. 98).  

 Nesta perspectiva, Gomes, G., e Dowell (2000) defendem a negatividade 

deste intenso processo de criação de municípios no Brasil, argumentando que os 

municípios de maior porte populacional e econômico, passaram a ser prejudicados, 

em virtude da transferência de receitas tributárias, originadas nos municípios 

grandes, para os municípios pequenos. Ressalta-se, ainda, que este processo 

beneficia, apenas, uma pequena parte da população, prejudicando a maior parte que 

reside nas grandes cidades, as quais têm seus recursos reduzidos, aumentando, 

inclusive, os recursos destinados às despesas do legislativo e custeio dos gastos 

administrativos, recursos estes que poderiam ser utilizados na execução de projetos 

sociais. Enfim, estes autores caracterizam essa política como desastrosa. 

  Diante de todos os debates e críticas referentes à intensa criação de 

municípios vivenciada no país, foi editada em 1996, a Emenda Federal nº15, que 

redefiniu as regras e tirou dos estados o poder de legislar sobre a criação de novas 

fronteiras internas, já que passou, também, a depender de regulamentação federal, 

através da exigência da criação de uma lei complementar federal, voltada para a 

definição de prazos reguladores para os estados apresentarem suas demandas de 

criação de novos municípios. Essa emenda representou uma nova centralização do 

poder, pela prerrogativa de controle do território pela União, refreando, assim, o 

processo de criação de novos municípios (CATAIA, 2001). 
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2.2 A NORMA CONSTITUCIONAL DE 1988 E SEUS EFEITOS NA 

(RE)CONFIGURAÇÃO DO TERRITÓRIO PARAIBANO 

 

 Em decorrência da abertura política, através da modificação da posição do 

município no pacto federativo, viabilizada pela Constituição Federal de 1988, o país 

como um todo, experimentou a retomada do processo de criação de novos 

municípios, no qual os estados passaram a gerenciar o mesmo, através de 

legislação específica que regulamentou as políticas de desmembramentos territoriais 

em todos os estados da federação.  

  Assim, compreender o uso do território, passa pelo entendimento deste 

quadro institucional, que ao propor mudança ao pacto federativo brasileiro, engendra 

modificações no uso e, portanto, na configuração do território.  

 Do ponto de vista político, Melo (1997) afirma que a descentralização, tida 

como pressuposto ideológico da norma Constitucional de 1988, tem sido defendida 

pelo pensamento político liberal, como uma estratégia para minimizar a ação do 

poder central, deslocando poderes para os subníveis de governo, considerando 

ainda, seu aspecto fiscal, uma vez que pressupõe a distribuição de recursos. 

 Como já foi enfatizado, essa conjuntura reflete a dinâmica global do sistema 

econômico capitalista, associado à adoção de um novo modelo de Estado, 

caracterizado pela busca incessante da eficiência econômica pelo ajuste fiscal, pela 

redução dos gastos públicos, em prol da racionalidade capitalista. Esta 

racionalidade, que tem como fundamento a lucratividade, imprime nos territórios, 

sistemáticas diferenciadas. Nesta perspectiva, a chamada “guerra dos lugares”, 

está baseada no critério econômico e nas possibilidades oferecidas pelos lugares 

recortados politicamente (CATAIA, 2001). 

 Todavia, a promulgação da referida norma Constitucional, também, é marcada 

por uma grande mobilização da sociedade em busca de conquistas de cunho 

democrático, reclamando modificações na postura do Estado e no trato entre este e 

a sociedade civil como um todo. Neste contexto e sob o direcionamento dos 

interesses políticos estaduais e considerando-se que os processos estavam sob o 

manto das assembléias legislativas dos estados, surgem diversos novos municípios 

por todo o Brasil. No estado da Paraíba, foram criados 52 novos compartimentos 

políticos territoriais (municípios) durante a década de 1990. 

 Analisando esse evento, Bezerra (2006, p. 61) afirma que:  
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Nos anos 1990, a produção de novos recortes territoriais municipais, a partir 
de um discurso oficial, foi apresentada como um mecanismo que aperfeiçoa 
a gestão da maquina pública: a criação de um ente estatal, emancipando 
áreas distritais, aproxima o poder público dos cidadãos, sob a possibilidade 
de um maior envolvimento entre os governantes com os problemas locais. A 
partir desta lógica, foi promovida toda uma política de desmembramentos 
territoriais, a qual, acompanhada de uma redistribuição dos recursos 
estatais, foi apontada como um meio para tornar mais eficiente e eficaz a 
implementação de políticas públicas, valorizando-se os antigos territórios 
distritais, através de sua emancipação. 
 

 
 A produção de um novo município passou a ser usada como alternativa para 

os lugares carentes de políticas públicas, lugares que se sentiam abandonados 

quanto aos investimentos públicos, vendo assim, na criação do município, a 

possibilidade de acesso às infra-estruturas básicas, através do Fundo de 

Participação dos Municípios, de modo que a emancipação política passou a ser 

equivalente à emancipação econômica, através da possibilidade de autonomia para 

passar a produzir seu próprio território que, obviamente, exige recursos (CATAIA, 

2001). 

 Todavia, 

 
Cabe ainda ressaltar, talvez, o aspecto mais importante da divisão territorial 
e do surgimento de novas unidades administrativas – ela representa o 
veículo pelo qual os poderes públicos se fazem presentes nas comunidades 
interioranas. Tal fato adquire uma importância ainda maior se considerarmos 
o papel das atividades desenvolvidas pelo setor público e, portanto, pelo 
Estado, nos países subdesenvolvidos (SOUZA, 1969 apud CATAIA, 2001, p. 
90). 
 
 

 Portanto, o mecanismo de aperfeiçoamento do Estado, sob o slogan de 

aprimoramento dos serviços prestados à sociedade, da afirmação de uma 

intensificação da democracia, configura o discurso oficial, empreendido pelos 

legisladores, para a criação de novos subespaços territoriais de poder local, “os 

municípios”.  

 Deste modo, os parâmetros ideológicos norteadores do processo, defendem 

que sobre o território recortado, a federação brasileira poderia melhor exercer seu 

papel redistributivo, no que tange à oferta de bens e serviços públicos.  

 Para Bremaeker (1996, p. 120): 

 
[…] a existência do município representava a presença do governo no 
interior. E o que isso significa? Por ser a única unidade de Governo Local o 
Município constitui-se na base para a descentralização política e 
administrativa. É, também, um dos pilares sobre os quais a democracia se 
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sustenta, pois concede às comunidades locais, o direito de decidir sobre 
assuntos de seu interesse. Assim sendo, num país com as dimensões 
territoriais do Brasil, a existência do município é fundamental para a garantia 
do exercício da cidadania. 
 

 

 Assim, o autor compreende a existência do município, através da presença do 

poder local, nele instituído, como um elemento importante para o exercício da 

cidadania, como uma 'possibilidade' que a população tem de poder participar das 

decisões, no que concerne aos seus interesses, decorrentes de uma maior 

proximidade entre a população e o poder institucional. 

 Contudo, admite-se neste discurso, uma certa simplificação, uma vez que a 

descentralização municipal é vista por si só, como um evento que garante a 

democratização e eficiência do Estado, decorrente das novas prerrogativas  

instaladas nos territórios recortados.  

 Portanto, a criação de novos municípios, enquanto prática, não se configura 

como garantia para a efetivação da democracia, pois, esta para se concretizar 

envolve uma gama de fatores, dentre eles, o nível educacional e cultural da 

população local. Assim, diante da grande diversidade e contradições presentes na 

realidade social e territorial brasileira, afirmar que a democracia se efetiva com a 

produção de novos recortes territoriais de poder, é algo extremamente reducionista. 

 No que tange às políticas emancipatórias, como se ressalta, elas apresentam 

variações decorrentes das especificidades locais, diferenciando-se de um estado 

para outro, pois,  

 

de maneira geral não há, para o conjunto do território brasileiro, uma mesma 
dinâmica na criação de novos municípios; cada estado por suas 
peculiaridades político-territoriais, e porque o Brasil, é um conjunto 
federativo, produzindo à sua maneira o seu território. Cada compartimento 
político produz normas e legislações distintas para o uso do seu território 
(CATAIA, 2001, p. 118). 
 

 

Todavia, ao estudar a divisão territorial interna dos estados, Tomio (2002) 

elenca, numa perspectiva geral, três instituições políticas que dão forma ao 

processo. Em primeiro lugar, ele ressalta a importância das instituições 

delimitadoras, que “são as regras, contidas nos dispositivos constitucionais e nas leis 

complementares ou ordinárias, que definem as localidades que tem o direito de 

pleitear sua transformação em município” (TOMIO, 2002, p. 54).  

Aliado a este, existem as instituições estimuladoras, que são “os mecanismos 
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de repartição fiscal que proporcionam aos municípios um volume mínimo de recursos 

financeiros, independentemente, de existir o fato gerador da receita no território 

desses mesmos municípios” (TOMIO, 2002, p. 64). Este elemento, segundo o autor, 

estimula as demandas nas pequenas localidades do interior, considerando que, 

 

a maioria dos municípios criados nas últimas duas décadas é diretamente 
dependente das transferências federais para o seu funcionamento. A receita 
tributária própria é incapaz de sustentar sequer os cargos políticos gerados 
pela emancipação (prefeitos, vereadores, secretários municipais). 
Geralmente, a atividade econômica nesses municípios é incipiente e sem 
fontes geradoras de impostos. Isto torna inexpressiva a participação nos 
tributos estaduais e federais gerados no município. Portanto, é o FPM que 
garante a sobrevivência da maior parte dos novos municípios (TOMIO, 2002, 
p. 65). 

  

  Tomio (2002) defende, ainda, as instituições processuais, as quais definem os 

papéis dos diferentes atores envolvidos no processo, sendo eles: os poderes 

Executivo e Legislativo, as elites locais, os cidadãos comuns, todos diretamente, 

atuantes na configuração de novos territórios municipais. 

 Em conjunto, estas instituições promovem o processo legal de 

compartimentação político-territorial, através da criação de municípios, salientando-

se que o aumento do número de municípios gera novos poderes político-

institucionais, que acarretam em implicações sócio-territoriais. Todavia, ressalta-se 

que estes municípios, mesmo iguais juridicamente, são diferentes internamente, em 

decorrência das características político-culturais e da divisão territorial do trabalho, 

que geram intensas desigualdades entre os lugares.  

 Entretanto, a produção de novos municípios reflete em novas normatizações 

do território, gerando, conseqüentemente, novas práticas de poder, que 

condicionam o cotidiano das novas municipalidades. Essas práticas se expressam 

através das políticas públicas, das obras, dos equipamentos públicos, etc., ou seja, 

por meio das ações emanadas pelo poder estatal, que ocasionam novos usos para 

o território local. 

 Volta-se, agora, para o foco da discussão, que é a análise da criação dos 

últimos 52 municípios instalados no Estado da Paraíba, na década de 1990, 

passando o número total de municípios de 171, para 223 unidades político-

administrativas. A esse respeito destaca-se que o referido processo foi norteado pelo 

aporte da Legislação Estadual, fundamentada na Lei Complementar nº 24/1990, que 

em seu Art. 2º, define os critérios a serem cumpridos no que tange à criação de 
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novos subespaços: 

 
Art. 2º – Nenhum município será criado ou desmembrado sem que sejam 
obedecidos, na respectiva área, os seguintes requisitos: 
I- população estimada superior a dois mil habitantes; 
II- eleitorado não inferior a um terço da população; 
III- centro urbano já constituído, com número de casas superior a cento e 
vinte, Cartório de Registro Civil, sub-delegacia de polícia, Posto telefônico, 
Posto Médico e Seção Eleitoral (PARAÍBA, 1990, p. 01). 
 
 

 Todavia, Silva (2006) denúncia que os critérios estabelecidos em Lei, não 

foram, rigorosamente obedecidos, ao constatar que cinco, dos quatorze municípios 

criados no Cariri paraibano, área que integra a mesorregião da Borborema, 

portavam uma população inferior a dois mil habitantes, como estabelecido em Lei, 

defendendo, assim, a tese da criação de municípios, enquanto estratégia de 

reprodução do poder. 

  Observando-se a espacialização dos novos municípios criados no Estado, 

atesta-se que o evento se difundiu por todas as regiões, sendo assim distribuídos: 

08, na Mesorregião da Mata paraibana; 12, no Agreste; 14, na Borborema e 18, no 

Sertão, conforme demonstra o mapa 02.  

  Verifica-se, também, através do quadro 01, dados mais específicos relativos 

aos municípios criados, tais como: os municípios dos quais foram desmembrados e, 

ainda, as respectivas leis e datas de criação e instalação de cada município. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

                          Mapa 02: Municípios criados no Estado da Paraíba na década de 1990.  
                         Fonte: FERNANDES, 2010.
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Municípios Criados e 
Instalados 

 

Lei de Criação Data de 
Instalação 

Data de 
Instalação 

Municípios de Origem 

Número Data 

Alcantil  5926 29/04/94 01/01/96 Boqueirão 

Algodão de Jandaíra  5928 29/04/94 01/01/96 Remígio 

Amparo 5894 29/04/94 01/01/96 Sumé 

Aparecida 5896 29/04/94 01/01/96 Sousa 

Areia de Baraúnas 5923 29/04/94 01/01/96 Passagem 

Assunção 5895 29/04/94 01/01/96  Juazeirinho 

Baraúna 5899 29/04/94 01/01/96 Picuí 

Barra de Santana  5925 29/04/94 01/01/96 Boqueirão 

Bernardino Batista 5929 29/04/94 01/01/96 Triunfo 

Boa Vista 5884 29/04/94 01/01/96  Campina Grande 

Cacimbas 5905 29/04/94 01/01/96 Desterro 

Cajazeirinhas 5898 29/04/94 01/01/96 Pombal 

Capim 5917 29/04/94 01/01/96 Mamanguape 

 Caraúbas 5932 29/04/94 01/01/96 São João do Cariri 

Casserengue 5922 29/04/94 01/01/96  Solânea 

Caturité 5900 29/04/94 01/01/96  Boqueirão 

Coxixola 5910 29/04/94 01/01/96 Serra Branca 

Cuité de Mamanguape 5890 29/04/94 01/01/96 Mamanguape 

Curral de Cima 5930 29/04/94 01/01/96 Mamanguape 

Damião 5911 29/04/94 01/01/96 Barra de Santa Rosa 

Gado Bravo 5924 29/04/94 01/01/96 Aroeiras 

Logradouro 5916 29/04/94 01/01/96 Caiçara 

Marcação 5913 29/04/94 01/01/96 Rio Tinto 

Marizópolis 5915 29/04/94 01/01/96 Sousa 

Matinhas  5893 29/04/94 01/01/96  Alagoa Nova 

Mato Grosso 5891 29/04/94 01/01/96 Jericó 

Maturéia 6175 13/12/95 01/01/96 Teixeira 

Parari 5887 29/04/94 01/01/96 Sao José dos Cordeiros 

Pedro Régis 5886 29/04/94 01/01/96 Jacaraú 

 Poço Dantas  5931 29/04/94 01/01/96 Uiraúna 

Poço José de Moura 5914 29/04/94 01/01/96 São João do Rio do Peixe 

Riachão 5888 29/04/94 01/01/96 Araruna 

Riachão do Bacamarte 5920 29/04/94 01/01/96 Ingá 

Riachão do Poço 5892 29/04/94 01/01/96 Sapé 

Riacho de Santo 
Antônio 

5885 29/04/94 01/01/96 Boqueirão 

Santa Cecília 6176 13/12/95 01/01/96 Umbuzeiro 

Santa Inês 5908 29/04/94 01/01/96 Conceição 

Santarém 5909 29/04/94 01/01/96 Uiraúna 

Santo André 5906 29/04/94 01/01/96 Gurjão 

São Bentinho 5933 29/04/94 01/01/96 Pombal 

São Domingos 5902 29/04/94 01/01/96 Pombal 

São Domingos do 
Cariri 

5903 29/04/94 01/01/96 Cabaceiras 
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São Francisco 5907 29/04/94 01/01/96 Sousa 

São José de Princesa  5921 29/04/94 01/01/96 Princesa Isabel 

São José do Brejo do 
Cruz 

5912 29/04/94 01/01/96 Brejo do Cruz 

São José dos Ramos 5897 29/04/94 01/01/96  Pilar 

Sertãozinho 5918 29/04/94 01/01/96 Duas Estradas 

Sobrado 5927 29/04/94 01/01/96 Sapé 

Sossêgo 5901 29/04/94 01/01/96 Cuité 

Tenório 5889 29/04/94 01/01/96 Juazeirinho 

 Vieirópolis   5904 29/04/94 01/01/96 Sousa 

Zabelê 5919 29/04/94 01/01/96 São Sebastião do 
Umbuzeiro 

  Quadro 1: Território municipal, por lei de criação, data de instalação, se- 
                     gundo os novos municípios criados na Paraíba (última instalação munici- 
                     cipal 1994-1995). 
                     Fonte: IDEME, 2008. 

 

 A criação de compartimentos políticos (municípios) constitui-se como uma 

forma territorial material, já que se organiza através de recortes territoriais, mas 

também engloba uma gama de ações, com rebatimentos fiscais, demográficos e 

políticos, envolvendo jogos de interesses, entre diferentes atores. Estes interesses 

podem emergir por múltiplas facetas, destacando-se, dentre elas, as econômicas e 

políticas. 

 Considera-se, ainda, as barganhas, os princípios de cooperação entre entes 

da federação, envolvendo apoios partidários e eleitorais, nos quais as políticas 

públicas e, conseqüentemente, a distribuição de recursos, bem como o apoio 

político aos projetos de criação de novos municípios, são fundamentados nestes 

princípios (BEZERRA, 2006). 

 Assim, a criação de novos municípios articula-se, diretamente, a uma nova 

configuração de poder político. Portanto, grupos políticos locais são beneficiados 

por este processo, de modo que novas delimitações territoriais de poder promovem 

novos acessos ao poder institucional. 

 Seguindo a mesma concepção, Moreira e Targino (2003) afirmam que a 

criação dos últimos 52 municípios no Estado, se deu mediante uma lógica de 

interesses políticos, estando, assim, voltados para a produção de novos espaços 

institucionais de poder.  

 Para Silva (2006) esta prática fortaleceu o poder de grupos políticos que 

atuam em nível estadual, como também reproduziu o poder político local, tanto com 

o surgimento de novas lideranças, como pelo fortalecimento de grupos tradicionais, 
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já atuantes, usando para isso, um discurso que manipulou os desejos da 

coletividade local, através de uma crença na luta por interesses comuns, quando na 

verdade, o que estes grupos buscavam eram seus objetivos políticos de apropriação 

do território para fins de controle e dominação. 

 Esta mesma perspectiva esta presente na compreensão de Bezerra (2006), 

acerca dos últimos territórios municipais criados no Estado. Em seu trabalho, a 

estudiosa demonstra diversas discussões emitidas pela imprensa local, no momento 

da efervescência do processo de instalação das 52 novas unidades locais de 

governo, que traduziam um olhar reprovativo, tomando como argumento as 

limitações quanto à geração de receitas próprias, como também quanto à 

inadequação de algumas áreas, de acordo com os critérios estabelecidos em lei, 

principalmente, no que tange ao aspecto demográfico exigido oficialmente.  

 Em contraposição, demonstra os manifestos favoráveis vinculados pelos 

parlamentares, pautados no argumento do abandono dos distritos, que passariam 

com a emancipação a ter recursos próprios para melhor atender às suas demandas 

(BEZERRA, 2006).  

 Portanto, apesar dos posicionamentos contrários, a instalação dos municípios 

foi concretizada, ocorrendo, concomitantemente, o surgimento de pequenas cidades, 

já que no Brasil a cidade é caracterizada pelo critério administrativo, de sorte que, a 

sede do município ganha a denominação de cidade.  

 No que se refere às características comuns destes novos municípios, o 

critério demográfico precisa ser ressaltado, considerando que o conjunto, 

comportando todas as últimas 52 unidades de governo local, criadas no Estado, 

apresentam um porte demográfico bastante reduzido, não chegando a apresentar 10 

mil habitantes, aspecto observado no gráfico 1, a seguir.  
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      Gráfico 1: População residente nos municípios  
                                            criados no Estado na década de 1990. 
                                             Fonte: IBGE, 2010. 
 

 

Salienta-se que já se passaram mais de dez anos desde a instalação dos 

municípios. De acordo com a contagem populacional do IBGE de 2010, ainda, 

existem cerca de 10% do total de municípios criados no período, que portam uma 

população que não atinge 2.000 habitantes.  

 Esse dado confirma o denunciado por Silva (2006) de que os critérios 

estabelecidos em lei não foram cumpridos. Entretanto, destaca-se que esta 

característica não se fez presente apenas na região do Cariri, abordada pelo 

estudioso, mas também em outras regiões do Estado. 

 Entretanto, levando-se em consideração todo o conjunto da malha municipal 

paraibana, com seus 223 municípios, afirma-se que prevalece no perfil estadual, a 

constituição de municípios de porte populacional baixo, nos quais identifica-se que 

87,4% apresentam um contingente populacional de até vinte mil habitantes (IBGE, 

2010).  

 Por outro lado, outras características devem ser frisadas para que melhor se 

entenda o contexto destes municípios recém-criados no Estado, como a limitada 

dinâmica do comércio, fazendo com que os repasses fiscais de transferência 

governamental sejam essenciais para a existência destes municípios. Além disso, 

registra-se a importância desempenhada pelo setor primário na economia local, bem 

como a escassa presença de serviços públicos e privados. 
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CAPÍTULO 3 - RIACHÃO E CASSERENGUE NO CONTEXTO DO EVENTO 

POLÍTICO-INSTITUCIONAL DE CRIAÇÃO DE MUNICIPIOS  

 

 Nos estudos existentes sobre pequenos municípios, e, também sobre as 

cidades, são perceptíveis as tendências de buscar uma interpretação fundada no 

critério quantitativo populacional. Deste modo, tem sido habitual a classificação de 

pequena cidade como aquela que porta uma população inferior a 20.000 habitantes.  

 Contudo, advoga-se que este critério é importante, mas sozinho não dá conta 

de esclarecer, criticamente, a complexidade da cidade, em face da existência das 

contradições e dos conflitos sociais que permeiam a reprodução social. Estes 

conflitos são representações de poder, emanadas da relação entre os diferentes 

atores, na busca de sua reprodução, ocorrendo em todas as cidades, independente 

da sua dimensão territorial e, modificando-se, dialeticamente, de acordo com as 

intencionalidades prevalecentes em cada momento. 

 Entende-se que a compreensão da pequena cidade é possível mediante uma 

análise totalizante, integrando-a ao processo de urbanização, da divisão territorial do 

trabalho e do desenvolvimento do capital. As pequenas cidades, também, estão 

inseridas na lógica global do processo de produção e reprodução do capital. 

 Santos (1979) discute as cidades pequenas, usando o termo cidades locais, 

por considerar que na noção de cidade pequena, a idéia de volume populacional 

vem logo à tona, pois, o urbano é mais um fenômeno qualitativo do que quantitativo. 

Para este autor a cidade local seria antes uma “aglomeração capaz de responder às 

necessidades vitais mínimas, reais ou criadas, de toda uma população, função esta 

que implica uma vida de relações” (SANTOS, 1979, p. 71).  

 Neste capítulo far-se-ão considerações sobre os municípios de Riachão e 

Casserengue, ambos localizados no Curimataú Oriental paraibano e integrantes do 

conjunto dos 52 municípios criados, nos anos de 1990, conforme já esclarecido 

precedentemente. 

 Buscar-se-á, através da análise, referente aos dados da pesquisa de campo e 

das informações secundárias, revelar o contexto geo-histórico de formação desses 

municípios e alguns indicadores sócio-econômicos neles presentes.   Realizar-se-ão, 

ainda, reflexões sobre a cidadania local, no que se refere aos serviços disponíveis 

para a população local.  

 Logo, o desafio é compreender como estão configurados territorialmente 
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estes municípios, abordando considerações reveladoras tanto do contexto urbano, 

como também, da área rural.  

 

3.1 REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO E A CONFIGURAÇÃO TERRITORIAL 

 

  Pondera-se, em primeira instância, que a articulação entre os diversos atores 

acontece, no geral, através da afirmação de alianças político-eleitorais, conforme se 

constatou na realidade pesquisada de Casserengue e Riachão, ainda que neles, o 

processo apresente diferenciações decorrentes das singularidades contidas em 

cada um.  

  Assim, os grupos locais firmaram acordos com determinadas lideranças 

políticas estaduais, que em troca, atuavam em busca da instalação dos municípios. 

Geralmente, os deputados envolvidos no processo, eram aqueles que já dispunham 

de certa representatividade no lugar que pleiteava se emancipar.  

  Portanto, o processo contemplava uma dinâmica de beneficiamento político 

mútuo, de modo que lideranças locais eram beneficiadas através da criação de 

novos espaços para sua reprodução politica e lideranças estaduais, igualmente 

beneficiadas, através do apoio, não apenas dos agentes políticos locais, mas 

também da população sediada naqueles territórios, ampliando assim, sua base de 

atuação política.  

  Assim, na perspectiva de ver seu território guindado à condição de município 

e dos benefícios trazidos por tal processo, tantas vezes repetidos no discurso 

político, os morados locais de Riachão e Casserengue apoiaram, em sua maioria, tal 

processo, demonstrando esse apoio através do plebiscito popular, ocorrido em 1993, 

votando pela criação dos municípios. 

  Recorrer-se-á à história para o entendimento da formação desses territórios, 

tendo em vista que suas configurações atuais trazem consigo rugosidades de 

tempos passados.  

  Logo, as formas atuais de Casserengue e Riachão, guardam consigo 

heranças do trabalho e dos projetos sociais, que por sua vez, constituíram-se em 

decisões políticas, que moldaram a configuração e o uso desses territórios ao longo 

do tempo. Não se sabe, ao certo, a data inicial de ocupação destes territórios, 

embora, relatos históricos indiquem o século XVII para Casserengue, através da 

implantação das sesmarias na região, que trouxe consigo a fixação de grandes 



91 

 

estabelecimentos rurais e, o século XIX, para Riachão, decorrente da condição do 

lugar, enquanto ponto de mercadores de gado, existindo ainda, atualmente, no 

município, uma igreja herdada deste século.  

  Todavia, considera-se que o processo de ocupação destes territórios se deu 

em concomitância com o processo inicial de povoamento da Paraíba, seguindo a 

lógica das atividades produtivas que definiram os primeiros usos e traços da 

configuração territorial do Estado.  

  Relatos orais e escritos, de moradores locais, afirmam que para Casserengue 

a idéia preliminar da independência político-territorial, verificou-se ao redor dos anos 

de 1963, através da ação do Sr. Francisco Marcolino dos Santos, o popular “Chico 

Ventania”, grande proprietário de terras da região, que temendo perder parte de 

suas terras, tendo em vista o momento vivenciado no país com a perspectiva de 

instalação da política de reforma agrária, iniciou um processo de articulação com os 

demais proprietários da região que decidiram, juntos, a doação de parte de suas 

terras para que servisse de sede para a fundação do povoado de Casserengue.  

  Após tal decisão, os atores dominantes locais, os latifundiários, detentores de 

grande influência política, procuraram lideranças políticas do município de Solânea-

PB, já que as terras se inseriam no conjunto territorial pertencentes a este município, 

buscando firmar o seguinte acordo: “As lideranças de Casserengue dariam apoio a 

candidatura de Epifânio Pláscido da Silva, a prefeito de Solânea, que se 

comprometia em tornar legal a formação do povoado” (Informação verbal) 2. 

  Assim, após a tomada de posse do cargo, algumas ações, paulatinamente, 

passaram a se fazer presentes no lugar, com a criação de alguns poucos objetos, 

como casas, além da transferência de pessoas para o local, como forma de 

territorializar e definir o povoado, tendo como articulador das ações no local o Sr. 

Chico Ventania. Portanto, a primeira ação em busca de uma definição política para o 

território de Casserengue, se deu decorrente do projeto da classe dominante local, 

que viu esse projeto político-territorial como condição para esquivar-se da 

possibilidade de perdas de propriedades de terras que, por sua vez, representariam 

diminuições de poder. Tal estratégia repercutiria, positivamente, extinguindo a 

possibilidade de conflitos com os próprios moradores das propriedades e com 

pessoas de outras regiões que, por ventura, quisessem se instalar nas terras, 

                                                 
2
 Informação cedida por um comerciante do município de Casserengue.. 
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conservando o poder dos latifundiários locais, já que a população que se transportou 

para a sede do povoado constituía-se, no geral, de agricultores que trabalhavam nas 

propriedades rurais.  

  Assim, deu-se início ao povoado de Casserengue, que é recente, ganhando 

esse nome a partir da observação de viajantes que passavam no local, observando 

que “embora demorasse a chover à noite sempre caia sereno”, ficando assim, de 

acordo com os relatos históricos, denominado de “Casserengue”. Decorrido pouco 

mais de uma década, em 1978, por força da Lei nº 4.038/78, Casserengue passou à 

categoria de distrito administrativo e judiciário, pertencente ao município de Solânea.  

  Para Riachão, que recebeu esse nome decorrente da existência de um rio, 

em frente à igreja matriz, pouco se conhece sobre o processo inicial de formação do 

povoado, devido à ausência de fontes históricas. Todavia, acredita-se que o 

processo de povoamento se deu, espontaneamente, diferindo da forma como 

ocorreu em Casserengue, originando-se enquanto povoado por volta de 1845, 

constituído, basicamente, por agricultores localizados nos arredores da igreja, 

edificada no mesmo século (CÂMARA, 2000). 

  Em 1981, através da Lei 4.265, Riachão elevou-se ao posto de distrito, 

pertencente à Araruna, em face da intervenção do Sr. Des. Leôncio Teixeira Câmara, 

cidadão originário desse território que, na ocasião, já era membro do Conselho de 

Magistratura Paraibana, sendo iniciado por seu intermédio, os trâmites legais do 

processo e a mobilização junto a outros atores locais, a exemplo do representante 

político local, o Sr. Manoel Viana Sobrinho e regional, através do Sr. Afrânio Bezerra 

Cavalcanti, representante da Assembléia Legislativa da Paraíba, que se constituía  

em liderança política regional. Estes atores políticos foram importantes para a 

oficialização do projeto e elevação de Riachão à categoria política de distrito. 

Segundo Câmara (1991, p. 8): “Naquela época, nada, praticamente, existia. 

[...]faltava para sua população todos os bens que a sociedade moderna pudesse 

oferecer, à exceção da energia elétrica”  (Informação verbal)3  

   

 

A partir da oficialização, enquanto distrito, alguns poucos serviços começaram 

                                                 
3
 Informação obtida noTribunal Regional Eleitoral: Notas Taquigráficas- sessão do dia 10 de novembro de1992./ 

Processo nº 155/91, solicitando consulta plebiscitária no distrito de Riachão, pertencente ao município de 
Araruna (Palavras do Juiz Leôncio Teixeira Câmara). 
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a ser implantados, tanto em Riachão, como também em Casserengue, tais como 

Cartório de Registro Civil e Óbitos, sub-delegacia de polícia, entre alguns outros. 

Todavia, eram insuficientes, tendo em vista as inúmeras necessidades vivenciadas 

pela população que, posteriormente, passou a tomar providências, juntamente com 

autoridades locais.  

  Assim, “Riachão precisava de uma representação política, tendo em vista que, 

não era aceitável que questões básicas como uma simples extração de dentes, e, 

ainda, que partos sem riscos, não pudessem ser feitos naquele lugar” (Informação 

verbal)4. Portanto, o referido projeto político-territorial era entendido como uma 

condição para o desenvolvimento sócio-econômico local. 

  Foram, então, concluídos os projetos que, de acordo com a legalidade 

burocrática, deveriam ser apresentados por um deputado da Assembléia Legislativa 

da Paraíba. Assim, contactaram lideranças políticas da região, as quais 

apresentaram, legalmente, as proposituras, sendo as de Riachão encaminhadas 

pelo Sr. Ernany Gomes de Moura e as de Casserengue, pelo Sr. Severino Ramalho 

Leite.  

  Posteriormente, em ambos os distritos, realizaram-se os plebiscitos, que 

apresentaram resultados favoráveis, bem como foram constatados os critérios 

exigidos em Lei, que não foram levados em consideração para o conjunto dos 

inúmeros municípios criados no mesmo período no Estado. Em suma, em 29 de abril 

de 1994, Riachão e Casserengue adquiriram política e administrativamente, a 

condição de municípios, tornando-se, portanto, novas entidades municipais, sendo 

instaladas suas primeiras administrações públicas em 1º de janeiro de 1997.  

  A normatização que deferiu a criação dos municípios gerou para esses 

territórios, um novo uso político-institucional, mediante o qual ações públicas 

diversas começaram a tomar forma, através das verbas e repasses públicos, da 

criação de infra-estruturas, da implantação de serviços públicos, da produção do 

arcabouço normativo local, da instalação e distribuição dos cargos públicos e da 

instauração efetiva do sistema político partidário local.   

 

Todavia, estes territórios passados, juridicamente, à categoria de municípios, 

                                                 
4
 Informação obtida no Tribunal Regional Eleitoral: Notas Taquigráficas- sessão do dia 10 de novembro de 1992/  

Processo nº 155/91, solicitando consulta plebiscitária no distrito de Riachão, pertencente ao município de  
Araruna (Palavras do Juiz Leôncio Teixeira Câmara). 
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revelavam grande precariedade em todos os setores: na educação, na saúde, na 

renda, na mobilidade - considerando os transportes e as estradas – e na habitação, 

repercutindo nas difíceis condições de vida locais.   

  

3.2 BREVES REFLEXÕES SOBRE O CURIMATAÚ PARAIBANO  

 O recorte empírico da pesquisa envolve dois municípios, sendo eles Riachão 

e Casserengue, ambos situados na Microrregião do Curimataú Oriental paraibano, 

conforme já fora ressaltado. No entanto, antes de se reportar, especificamente, aos 

municípios contemplados no recorte em tela, pretende-se fazer uma análise da 

criação de novos compartimentos políticos territoriais no Curimataú paraibano. 

 Essa região está inserida no Agreste paraibano, comportando duas 

subdivisões geográficas, constituídas pela microrregião do Curimataú Oriental e pela 

Microrregião do Curimataú Ocidental, as quais, reunidas, abrangem uma área 

territorial de 5.241,968 Km², equivalendo à 9,29% da área territorial total do Estado.

 Castro (2008), ao analisar o Nordeste brasileiro, aponta as variáveis 

características desta região, incluindo o discurso que permeia a construção de um  

imaginário político conservador, usado como estratégia para sustentação política. 

Neste discurso, as condições climáticas, presentes na área semi-árida nordestina é 

usada como fundamento para manutenção do atraso e da pobreza que assola a 

população nela residente. 

 

A seca é a palavra chave. Ela representa falta de chuva, mas também 
miséria, analfabetismo, doença, descapitalização, natureza hostil, etc. Mas a 
seca é também na base do discurso, produtora de uma solidariedade social 
que equaliza todos diante da sua força, produtores grandes e pequenos, 
proprietários ou não. A seca é também percebida como falta d'água e como 
necessidade de recursos para obtê-la. O significado desses conteúdos vai 
muito além da relação entre natureza e atividade produtiva, sendo mais 
evidente na relação entre a natureza e a produção de um imaginário 
político, socialmente equalizador e institucionalmente eficiente para a 
obtenção de recursos financeiros e de poder (CASTRO, 2008, p. 306). 

 

 Prevalece, assim, um discurso no qual a natureza é tida “como um obstáculo 

intransponível a qualquer progresso ou justiça espacial” (CASTRO, 2008, p. 297). 

Assim sendo, a seca é usada como recurso ideológico de manutenção de uma 

estrutura produtiva oligárquica, que tem à frente uma elite política que prima, 

essencialmente, pelo seu status econômico e político, no qual o monopólio da 

propriedade fundiária exerce papel fundamental, enquanto base produtiva e,  
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primordialmente, enquanto símbolo de poder (CASTRO, 2008). “Os instrumentos 

utilizados por esta elite têm sido preferencialmente a burocracia do Estado, que 

organiza e gere decisões e recursos nas escalas local, regional e nacional” 

(CASTRO, 2008, p. 304).  Portanto, a captura do poder político formal por essas 

elites tradicionais, tem como finalidade principal a sua sobrevivência e reprodução, 

refletindo socialmente, altos níveis de perversidade. Neste contexto, pode-se citar 

como exemplo, o mandonismo, o clientelismo, a submissão, que perpassa as 

relações políticas entre os atores políticos e entre eles e a população (CASTRO, 

2008).   

 Salienta-se que na retórica prevalecente sobre a região, embriões de 

mudança começam a surgir por meio da ação de novos atores, com novos 

interesses, abrindo espaço para o surgimento de novas alternativas produtivas, 

fundadas nos pressupostos da economia moderna e na atuação da ciência e da 

tecnologia. A esse respeito considera-se, à guisa de exemplo, a fruticultura irrigada, 

possibilitando, assim, a construção de um novo imaginário sobre o clima semi-árido, 

substituindo suas mazelas por suas benesses e, significando, ainda, rearranjos nas 

estruturas de poder. Todavia, é importante não se descartar os encaminhamentos 

perversos que, também, acompanham este processo de modernização capitalista 

(CASTRO, 2008).  

 Contudo, esses são apenas ensaios de mudanças que vêm ocorrendo em 

algumas áreas específicas do Nordeste, considerando que o discurso e as ações 

políticas tradicionais, ainda, se fazem muito presentes nesta região, incluindo na 

área que corresponde ao nosso objeto de estudo. 

 Assim, pondera-se que, embora, as características físicas influenciem na 

configuração dos lugares, elas não são determinantes, pois, diante do atual quadro 

de desenvolvimento técnico-científico, existem estratégias e técnicas que viabilizam 

a adequação de possibilidades de desenvolvimento para as diversas áreas, de 

acordo com as necessidades específicas de cada uma. Desta forma, no Curimataú 

paraibano, como nas diversas outras áreas, não são os critérios naturais que 

definem por si só, as características produtivas, econômicas e sociais, mas estas 

são, primordialmente, influenciadas pelo conjunto de decisões e interesses políticos 

emanados dos atores sociais que exercem supremacia local e regional.  

 No que concerne ao quadro político municipal, no conjunto, as duas 

microrregiões que compõem o Curimataú paraibano, comportam 18 municípios, 
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sendo 11, no Curimataú Ocidental e 7, no Curimataú Oriental. Em ambas as 

microrregiões fazem-se presentes municípios criados no último processo 

emancipatório do Estado, sendo eles: Algodão de Jandaíra, Damião e Sossego, na 

primeira e, Casserengue e Riachão na segunda (Mapa 03). 

 

  

     Mapa 03: Localização do Curimataú paraibano, com ênfase nos municípios criados na   
     década de 1990

5
. 

     Fonte: FERNANDES, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 A configuração destes municípios segue a tendência identificada no Estado e, 

em maior escala, ao Brasil como um todo, tendo-se, então, condições de 

                                                 
5
 A organização do mapa foi realizada pela autora a partir dos dados obtidos no Instituto de Desenvolvimento  

Municipal e Estadual da Paraíba - IDEME, referente ao ano de 2008. 



97 

 

caracterizá-los enquanto pequenos municípios. Para isso, leva-se em consideração 

não apenas, a extensão territorial, mas o contingente populacional e a dinâmica  

econômica-produtiva neles existentes. 

Para este perfil de municípios, as transferências de renda, através das 

políticas compensatórias, incluindo as aposentadorias, bem como os cargos públicos 

de ordem municipal e estadual, constituem as principais fontes de renda.  

 No que tange à receita orçamentaria municipal, os repasses de recursos 

governamentais são de extrema relevância, sendo esta a realidade dos municípios 

do Curimataú paraibano, criados no último processo emancipatório, que tomou 

forma durante a década de 1990. Logo, para a existência destes municípios, as 

transferências de recursos governamentais são, fundamentalmente importantes,  

fato que pode ser constatado através da restrita densidade econômica, devido a 

exígua capacidade para gerar receitas e fazer circular mercadorias e serviços 

localmente, sendo assim, marcados por uma forte dependência no que tange à 

partilha de recursos governamentais.  

 Enquanto nos municípios portadores de grandes densidades populacionais, 

econômicas e produtivas o Imposto Sobre Serviços - ISS - constitui-se como uma 

importante fonte de receita, decorrente da dinamicidade da prestação de serviços e 

do incremento do setor terciário, nos pequenos municípios, a realidade, como na 

área, em estudo, é oposta, de modo que o ISS não pode ser considerado como 

importante fonte de receita. De igual modo ocorre com o Imposto Predial e Territorial 

Urbano – IPTU, em face das baixas condições sócio-econômicas da população e, 

ainda, pelo fato da cobrança ser vista como uma medida que pode provocar danos 

políticos eleitorais para os prefeitos, fazendo com que esse imposto, também, não se 

constitua como uma relevante fonte de receita (SILVA, A., GOMES, R., SILVA, V., 

2009).  

 Essas características podem ser exemplificadas através da análise da tabela 

2, a seguir, tomando-se como variáveis algumas fontes de receitas, tais como o ISS, 

o IPTU e a parcela referente ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 
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RECEITAS 

ORÇAMENTÁRIAS 

MUNICÍPIOS CRIADOS NO CURIMATAÚ PARAIBANO 
(VALOR EM REAL) 

ALGODÃO DE 
JANDAÍRA 

CASSERENGUE DAMIÃO RIACHÃO SOSSEGO 

IPTU-Imposto sobre 
a Propriedade 

Predial e Territorial 

 
2.047,5 

 
10.510,85 

 
221,00 

 
125,00 

 
1.978,97 

ISS - Imposto Sobre 
Serviços 

 
92.021,25 

 

 
49.007,37 

 

 
134.709,00 

 

 
31.496,75 

 

 
47.818,53 

 

FPM -  Fundo de 
Participação dos 

Municípios 

 
 

4.553.152,02 
 
 

 
 

4.553.152,02 
 
 

 
 

4.553.152,02 
 
 

4.553.152,02 4.553.152,02 

Tabela 2: Receitas orçamentárias nos municípios criados no Curimataú em 2008. 
Fonte: IBGE, 2010. 
 
 
 

 Através dos números expressos nota-se o significado do FPM para os 

pequenos municípios. A divisão deste fundo se verifica mediante o critério 

populacional, de modo que os municípios são agrupados e os que apresentam um 

maior contingente populacional, recebem uma receita tributária maior. Deste modo, 

os pequenos municípios, que portam, em sua maioria, populações inferiores a 

20.000 habitantes, recebem valores tributários inferiores, todavia, extremamente 

importantes para sua existência. 

 A importância deste fundo, também, pode ser constatada através da 

percepção daqueles que estão à frente da gestão pública destes municípios. 

Conforme relata o prefeito de Casserengue: “O FPM é a principal fonte de 

arrecadação financeira do município, sem ele, todas as Prefeituras desses 

municípios pequenos fechariam as portas” (Informação verbal)6. 

 Outro indicador que merece destaque é o aspecto populacional, a partir do 

perfil apresentado pelos municípios do Curimataú paraibano, baseado em dados 

quantitativos. Percebe-se a pouca expressividade do contingente populacional 

nestes municípios, destacando-se que, apenas, Casserengue possui uma população 

um pouco superior a cinco mil habitantes.  

 Outro aspecto perceptível é a distribuição da população no município, 

verificando-se que Riachão pode ser considerado o mais urbano no conjunto dos 

municípios criados na região, tendo em vista que entre os cinco municípios, três 

deles, apresentam população rural superior à urbana (Tabela 3).  

  

                                                 
6
 Informação cedida pelo prefeito de Casserengue, Genival Bento da Silva, durante a pesquisa de campo 

realizada nos meses de outubro e novembro de 2010. 
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MUNICÍPIOS 

 
POPULAÇÃO RESIDENTE 

 

 
TOTAL 

 

 
ÁREA 

URBANA 

 
% 

 
ÁREA RURAL 

 
% 

Algodão de 
Jandaíra 

 
2.366 1.231 52,00% 1.135 49,00% 

Casserengue 
7.058 

 
3.458 49,00% 3.600 51,00% 

Damião 
4.900 

 
2.278 46,00% 2.622 54,00% 

Riachão 
3.274 

 
2.031 62,00% 1.243 38,00% 

Sossego 
3.173 

 
1.586 50,00% 1.587 50,00% 

Tabela 3: População residente nos municípios criados na década de 1990 no Curi- 
mataú paraibano. 
Fonte: IBGE, 2010. 
 

 

 

  Levando-se em consideração o Índice de Desenvolvimento Humano, percebe-

se que estes municípios apresentam uma situação de desvantagem com relação a 

outros municípios do Estado. Entre eles, Riachão é o que apresenta situação mais 

favorável, estando na 151ª posição, enquanto o município de Casserengue detém, 

uma posição menos favorável.  

  Esses dados causam preocupação, sobretudo, ao se refletir sobre a situação 

de inferioridade destes municípios no contexto estadual, uma vez que o estado da 

Paraíba, entre os demais estados da federação, detém uma condição sócio-

econômica precária (Tabela 4). 

 

 

MUNICÍPIOS 

POSIÇÃO COM 
RELAÇÃO AOS 
MUNICÍPIOS DO 

ESTADO 

IDH- 
MUNICIPAL 

RENDA LONGEVIDADE EDUCAÇÃO 

Riachão 
 

151º 0,568 0,468 0,602 0,634 

Algodão de 
Jandaíra 

 
188º 0,552 0,445 0,612 0,600 

Sossego 
 

189º 0,551 0,463 0,560 0,630 

Damião 
 

212º 0,527 0,421 0,553 0,608 

Casserengue 
 

221º 0,513 0,420 0,560 0,559 

 Tabela 4: Índice de Desenvolvimento Humano segundo os municípios criados na década de  
 1990, no Curimataú paraibano.  
 Fonte: ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2000. 
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  Nestes municípios, o setor primário mantém predominância, através da 

agricultura de subsistência e da atividade pecuária, porquanto, o setor terciário é de 

pouca expressão e, o secundário é, praticamente, inexistente. As atividades 

industriais, quando ocorrem, são dirigidas para a produção de certos produtos 

alimentícios ou artesanais, sendo, muitas vezes, de caráter familiar. Diante deste 

quadro, o desemprego é uma problemática presente, sendo comum a migração, 

principalmente, de jovens, para áreas mais dinâmicas do Estado e do país. 

 Assim, estes municípios inserem-se numa posição de desvantagem, ficando 

sempre dependentes de centros e municípios maiores, sobretudo, em relação ao 

acesso a serviços de maior complexidade, em todas as áreas, incluindo educação e 

saúde, bem como no que se refere ao consumo de determinados bens, uma vez que 

neles se fazem presentes, apenas, o mínimo essencial à reprodução social local.  

Verifica-se essa posição de inferioridade, também, no que se refere aos 

equipamentos culturais e de comunicação, disponíveis nos municípios.   

 

3.3 A REALIDADE ATUAL DOS MUNICÍPIOS PESQUISADOS 

 

Considera-se que os aspectos presentes na realidade sócio-econômica 

destes municípios, necessitam de ações públicas eficientes, de maneira a tornar 

viável e concreta a construção de uma realidade social, portadora de uma qualidade 

de vida satisfatória para toda a população que neles habitam. 

Levando-se em consideração os dados oficiais, em Casserengue a maior 

parte da população reside na área rural do município, enquanto que em Riachão a 

parcela, majoritariamente, da população está na área urbana. Empreendeu-se, 

então, um estudo da área urbana dos dois municípios.  

 No que concerne ao comércio, os serviços se limitam, principalmente, à 

questões básicas, como mercadinhos, pequenas lojas de confecções, presentes e 

material de construção, farmácias, padarias e bares, gestadas por iniciativas 

familiares, predominando, ainda,  nas transações comerciais, as relações de 

parceria e confiança entre comerciantes e clientes, vislumbradas através do uso da 

'anotação na caderneta', nas vendas concedidas à prazo.  

 Ressalta-se, ainda, que os momentos de maior movimentação financeira nos 

comércios locais (Figuras 3, 4) coincidem com os períodos de pagamento do 
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funcionalismo público e dos aposentados. Portanto, os recursos financeiros 

movimentados são exíguos, visto que o perfil do consumidor local é de baixa renda.  

 É importante frisar que os maiores centros comerciais da região são bastante 

procurados por parcelas da população local, como Araruna e Guarabira, pelos 

moradores de Riachão, enquanto Solânea e Campina Grande, pela população de 

Casserengue. 

 Os equipamentos de lazer existentes, localmente, se restringem as praças 

(Figuras 5), enquanto ponto de encontro de pessoas; os ginásios poliesportivos, 

enquanto áreas para a prática do esporte e, também, para a realização de festas 

comemorativas e as lanhouses, enquanto ambientes de interação virtual. Logo, 

equipamentos como cinemas, museus e teatros não se fazem presentes em 

Riachão e Casserengue. A ausência de opções diversificadas de entretenimento 

gera problemas junto aos jovens, que tendem a procurar o espaço do bar enquanto 

forma de lazer, dando margem ao vício do alcoolismo.  

 
 
 

Figura 3: Empreendimentos comerciais de Ria- 
chão. 
Fonte: O autor, 2010. 
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Figura 4: Vista parcial do comércio de Cas- 
serengue. 

                                      Fonte: O autor, 2010. 
 

 

Figura 5: Praça de Casserengue: Equipamento  
urbanístico e de lazer. 
Fonte: O autor, 2010. 
 

 

Salienta-se, entretanto, que as pequenas cidades são importantes para a 

investigação científica, tanto pelos diversos conteúdos guardados em suas formas, 

como pela expressividade quantitativa desses aglomerados, em âmbito estadual e 

nacional. 

 Riachão e Casserengue inserem-se na lógica das cidades locais, de modo 

que, apenas, as necessidades básicas da população são satisfeitas no próprio 

território. Todavia, as populações locais têm condições de complementar as suas 

necessidades básicas através das feiras semanais existentes nas referidas cidades.  

 Faz-se mister, inclusive, a análise de programas federais que incidem sobre 
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as localidades em tela, tais como: o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil, o Projovem Adolescente - direcionado para a inclusão social do jovem e, 

ainda, ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, voltado para a 

proteção integral da família, que dispõe de profissionais como assistentes sociais e 

psicólogos, que realizam atendimentos individuais e, organizam medidas sócio-

educativas, através da formação de grupos, a exemplo, o de idosos e gestantes.  

 Através destes programas foram desenvolvidas ações positivas de 

sociabilidade, envolvendo o aspecto educativo, cultural e de lazer, direcionadas a 

públicos específicos, além de outros cursos ofertados à população (Figuras 6 e 7).  

 

 

 Figura 6: Feira de Exposição e venda de artesa- 
 nato do CRAS, em Riachão. 
 Fonte: CRAS, 2010. 
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Enfim, no conjunto dos serviços, até agora abordados, Casserengue se 

sobressai com relação à Riachão, pois, na sede municipal, são identificadas outras 

atividades, a saber: um posto de combustível; ponto de venda de passagem 

rodoviária, da empresa Itapemirim; serviços bancários disponibilizados pela agência 

do Multibank, além do posto do Bradesco e do Caixa Aqui que, também, se fazem 

presentes em Riachão; chaveiro; pizzaria; academia de ginástica; churrascaria e 

transportes alternativos que, apesar de informais, apresentam horários regulares 

distribuídos durante todo o dia, interligando a referida localidade à cidades vizinhas 

como Arara e Solânea. Registrou-se, ainda, a existência de serviços especializados 

como escola privada de informática e escritório de advocacia. 

 Em Riachão, esses serviços se fazem completamente ausentes, denotando 

condições menos favoráveis à reprodução social. Porém, ressalta-se que somente a 

população urbana de Casserengue, supera toda a população do município de 

Riachão, havendo assim, neste município, uma maior demanda social e econômica.

 As pequenas cidades, tais como Riachão e Casserengue são portadoras de  

dinâmicas que lhes são próprias “submetidas a uma lógica de espaço-tempo 

diferenciada, estando num tempo „devagar‟, „lento‟ e „preguiçoso‟, que se opõe ao 

tempo metropolitano” (FERREIRA, 2009, p. 72). 

 Outro elemento marcante destas cidades é a presença do rural no urbano, 

observável na própria configuração territorial da cidade, através dos animais criados 

                    Figura 7: Brechó do PROJOVEM de Casserengue, 
                    visando arrecadar fundos para a realização de    
                    passeio cultural.  
                    Fonte: O autor, 2010. 
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nos arredores das casas e das plantações nos quintais de milho e feijão, nos 

períodos de ocorrência das chuvas (Figuras 8, 9, 10, 11 e 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  Figura 8: Perfil urbano de Casserengue. 
  Fonte: O autor, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 9: A presença do rural no urbano em  
  Casserengue. 
  Fonte: O autor, 2010. 
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  Figura 10: O urbano em Riachão.                            
  Fonte: O autor, 2010. 
 
 
 
 

 

    Figura 11: Riachão:o urbano e o rural se con- 
    fundem. 
    Fonte: O autor, 2010. 
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 Figura 12: A paisagem cotidiana de Riachão   
 com animais transitando nas ruas.    
 Fonte: O autor, 2010.                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 Portanto, a compreensão da pequena cidade, também, requer a análise do 

cotidiano social, através das suas singularidades reveladoras da reprodução social 

do lugar.  

 Assim, o cotidiano social evidencia o estabelecimento de práticas, 

historicamente instituídas que, por sua vez, revelam os modos de ser e viver nos 

lugares. O conjunto dos elementos, aqui, arrolados, demonstram o cotidiano e a 

configuração do urbano presentes em Riachão e Casserengue, consistindo num 

“urbano” limitado, que exibe infra-estrutura incipiente.  

  

3.3.1 Renda 

 

O conjunto dos diversos fatores, até aqui relatados, aliados às precárias 

condições de renda, presentes nestes municípios, agravam as dificuldades sociais, 

neles identificadas. Assim, o baixo poder aquisitivo da população faz-se sentir, tanto 

na área urbana, como na esfera rural dos municípios em apreço (Gráficos 2 e 3).  
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 Gráfico 2: Casserengue - Renda Familiar             Gráfico 3: Riachão -  Renda Familiar da   po- 
 da população local entrevistada.                           pulação local entrevistada. 
 Fonte: Pesquisa de campo, 2010.                          Fonte: Pesquisa de campo, 2010.                                   

                                                                                                                      

 

Cabe ressaltar que do total dos entrevistados em Casserengue, 66% 

declararam que a renda mensal familiar é, praticamente, proveniente ou 

complementada pelos benefícios sociais de transferência de renda do Governo 

Federal, como Bolsa Família ou aposentadorias. Em Riachão esse percentual 

equivale a 61%, o que comprova a ausência de outras fontes de renda, além das 

supracitadas.  

Considerando o pagamento desses benefícios, cabe relatarmos que apenas 

parte deles ocorre nos municípios, por meio da agência do Bradesco. Fato esse, que 

reflete em prejuízos para o comércio local, de modo que perde parte dos recursos 

financeiros que poderiam circular na cidade, devido o comprometimento destes, 

junto ao comércio externo. 

  Observa-se, portanto, que os municípios têm muito pouco a oferecer no que 

concerne à empregos ligados às atividades econômicas. Na verdade, neles existem, 

apenas, as alternativas do emprego público municipal ou nas exíguas atividades 

comerciais e de serviços. Diante de tal perspectiva, pode-se avaliar a importância 

que o Programa Bolsa Família e as aposentadorias têm, no contexto social dos 

aludidos municípios. Esta situação resulta na saída da população jovem dessas 

áreas em busca de novas alternativas de vida.  

Diante do contexto, acima consignado, nota-se que a questão do emprego e 

de mão-de-obra melhor qualificada, se colocam como aspectos de grande 

importância e desafio para estes municípios. Portanto, o uso político dos cargos 

comissionados do governo, prática comum nestes municípios, pode ser tido como 
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um fator importante para explicar a situação de inchaço na folha de pagamento das 

prefeituras, com altos índices contratuais, fato, que tem sido de certo modo, 

amenizado, através da atuação do Ministério do Trabalho, obrigando a diminuição 

dos referidos contratos e a efetivação dos servidores, mediante a realização de 

concursos públicos. 

Em conformidade com os entrevistados de Casserengue e Riachão quanto as 

iniciativas, que ao seu ver, poderiam ser tomadas com o objetivo de garantir a 

melhoria das condições de vida dos moradores daquelas áreas, as respostas foram 

as seguintes, explicitadas nos gráficos a seguir (Gráficos 4 e 5 ).  

Convém lembrar que para a construção dos gráficos levou-se em 

consideração a intensidade das respostas transmitidas pelos moradores. Assim, não 

se limitou à menção de uma única ação. Analisando-se as respostas, observou-se 

que em ambos os municípios a geração de trabalho e renda constituem-se, entre os 

moradores, como prioridades, além da necessidade de novos investimentos na área 

da educação, saúde, saneamento básico (Riachão), segurança pública, estradas e 

transporte (Casserengue). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4: Riachão-PB: Ações que promoveriam    Gráfico 5: Casserengue-PB: Ações que pro-                                                                                                    
melhores condições de vida.                                     veriam melhores condições de vida.  
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.                              Fonte: Pesquisa de campo, 2010.                    
 
  
 

3.3.2 Educação  
 

Considera-se, inicialmente, o contexto educacional presente nos municípios 

de Riachão e Casserengue, levando-se em consideração, na presente análise, as 

informações concedidas pelas secretarias municipais de educação, os dados 

públicos institucionais disponíveis sobre os municípios e, ainda, a nossa percepção 
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da realidade pesquisada, adquirida através das visitas em loco.  

 Para tanto, realizou-se uma síntese da oferta de tal serviço nesses 

municípios. Casserengue, dispõe de 12 escolas7 em pleno funcionamento, sendo 

três delas, localizadas na área urbana do município e nove em localidades rurais. Do 

total das escolas localizadas nas áreas rurais, apenas, duas delas oferecem o ensino 

fundamental completo e, nas demais, é ofertada, apenas, a 1ª fase deste nível de 

ensino, havendo assim, a necessidade de deslocamento dos alunos para outras 

escolas do município.  

 Existe neste município, apenas, uma escola estadual, localizada em sua 

sede, que tem seu funcionamento em um prédio cedido pelo governo municipal. Esta 

escola oferta o ensino médio a todo alunado. O conjunto de escolas do município, 

englobando desde o ensino infantil, até o ensino médio, incluindo a Educação de 

Jovens e Adultos, atendeu em 2010, de acordo com o Ministério da Educação, a um 

total de 2.189 alunos matriculados. 

 No município de Riachão, existem 6 escolas em funcionamento, estando 4 

distribuídas pela zona rural do município, atendendo do 1º ao 5º ano fundamental e  

duas escolas localizadas na sede municipal, uma de competência municipal, que 

atende do 1º ao 9º ano do ensino fundamental e uma de dependência estadual, na 

qual é ofertado o ensino médio a todos os alunos do município. Em 2010, foram 

realizadas 1.029 matrículas distribuídas por todas as escolas, desde o ensino infantil 

até o ensino médio, incluindo a Educação de Jovens e Adultos e a oferta do serviço 

sócio-educacional de creche. O município conta com 3 creches, sendo duas 

localizadas na área urbana e uma na área rural. Em Casserengue, não se identificou 

nenhuma creche, através da pesquisa feita.  Assim sendo, para o atendimento 

escolar à população rural, foi estabelecido o sistema de nucleação.  

 O deslocamento dos alunos para a sede se dá, obrigatoriamente, em 

Casserengue, para a oferta do ensino médio, tendo em vista que existem duas 

escolas na área rural que ofertam a segunda fase do ensino fundamental. Já em 

Riachão, essa obrigatoriedade se inicia na segunda fase do ensino fundamental, ou 

seja, a partir do 6º ano, já que apenas na sede do município, existe escola que oferte 

esse serviço educacional. 

                                                 
7
 Os dados numéricos relativos ao número de escolas em pleno funcionamento em ambos os municípios foram 

fornecidos pelas Secretárias Municipais de Educação de Casserengue, Mirían Bento da Silva e de Riachão, 
Kenia Cristina da Cunha Torres, tendo como base o ano de 2010. 
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 Para tais deslocamentos, o poder público local disponibiliza transporte 

diariamente. Estes transportes dependem da firmação de contratos com 

proprietários locais de ônibus e vans e outros deslocamentos são garantidos através 

dos veículos pertencentes ao patrimônio público local, como é o caso dos micro-

ônibus, adquiridos através de recursos do governo federal, por intermédio do 

Programa Caminhos da Escola, no qual os dois municípios foram contemplados.  

Conforme já evidenciado, existem nestes municípios, apenas, 

estabelecimentos educacionais de competência pública, marcados por uma certa 

carência. Em algumas escolas, essa carência se faz perceptível pela sua estrutura 

física, mediante a limitação dos seus espaços, os quais restringem o 

desenvolvimento das atividades. Outras limitações estão explícitas na decadência da 

infra-estrutura escolar, bem como pela ausência de materiais pedagógicos 

modernos, além da subutilização, pelos professores, dos recursos pedagógicos 

existentes. 

 Cabe ainda ressaltar a ausência de recursos educacionais nas escolas, 

especificamente, laboratórios de informática, interligados à rede mundial de 

computadores e bibliotecas. Esses recursos, só são encontrados nas escolas 

maiores, ficando as escolas da zona rural, geralmente, desprovidas desses recursos.  

 Não é concebível que a escola fique à margem do contexto do atual período, 

devendo ela, ser munida de diferentes ferramentas, incluindo as tecnológicas, para 

que todas as pessoas, independente do lugar em que estejam no município, tenham 

acesso a esses recursos, objetivando o estímulo à formação e à busca constante do 

conhecimento.   

 O desestímulo constatado com relação à escola e aos estudos é 

demonstrado através das seguintes questões identificadas: a necessidade pelo 

trabalho; a distância entre a residência e o ponto do transporte escolar; as más 

condições das estradas, principalmente, no período de chuvas, a gravidez precoce e 

a desestruturação familiar.  

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano, no ano 2000, em 

Riachão o índice de analfabetismo em pessoas de 25 anos ou mais, atingia 55,10% 

da população, sendo ainda maior em Casserengue, com o percentual de 63,33%. 

Entretanto, se for levado em conta o analfabetismo funcional, considerando os 
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jovens e adultos com 15 anos ou mais, dispondo de menos de quatro anos de 

estudos, esse percentual aumenta para 66,06%, em Riachão e 78,59%, em 

Casserengue. 

 Esses valores percentuais demonstram o baixo nível de escolaridade da 

maior parte da população de ambos os municípios, sendo a situação ainda mais 

desfavorável no município de Casserengue.   

No que tange aos gestores considera-se que entre os vereadores prevalece o 

quadro de escolaridade exposto na tabela 5 a seguir: 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
DOS VEREADORES 

CASSERENGUE RIACHÃO 

Fundamental Incompleto 3 3 

Fundamental Completo 5 1 

Médio Completo - 2 

Superior 1 3 

                                  Tabela 5: Nível de escolaridade dos vereadores. 
                                  Fonte: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2011.  

 

 

 Quanto aos prefeitos8, o de Riachão tem o nível médio, na modalidade de 

técnico agrícola e, o de Casserengue, tem escolaridade correspondente até a 5ª 

série do ensino fundamental. Portanto, através dos dados supracitados, constata-se 

que há baixa escolaridade no âmbito do poder legislativo e executivo locais.  

Por outro lado, diferentes ações têm ganho forma, buscando estimular a 

permanência dos alunos nas aulas através da distribuição do fardamento e do 

material escolar, para os alunos de Casserengue e Riachão, além de atividades 

extra-classe, no intuito de melhorar a qualidade do ensino.  

A merenda escolar é distribuída em todas as escolas dos dois municípios, 

sendo a referida, também, considerada um atrativo para a permanência dos alunos 

na escola, em face da carência vivenciada por vários deles. Neste aspecto, cabe 

ressaltar que em Riachão, durante o ano de 2010, parte da merenda escolar foi 

fornecida por produtores locais, através do Programa de Aquisição de Alimentos9, via 

                                                 
8
 A informação da escolaridade dos prefeitos foi obtida através de entrevista realizada, durante a pesquisa de 

campo nos meses de outubro, novembro e dezembro com o prefeito de Casserengue, Genival Bento da Silva e 
com o prefeito de Riachão, Paulo da Cunha Torres. 
 
9
 Iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, voltado para o fortalecimento da 

agricultura familiar. 
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Associação local, articulada à CONAB10 e via governo municipal. Um outro elemento 

que não pode ser negligenciado no que se refere à permanência do aluno na escola, 

é o Programa Bolsa Família, que exige a presença assídua do aluno nas aulas. Um 

dos entrevistados esclareceu que “existem pais que mandam os filhos assiduamente 

para a escola, muito mais preocupados com a questão do Bolsa Família, do que com 

o conhecimento que o seu filho possa adquirir ao frequentar as aulas” (Informação 

verbal)11.  

Por outro lado, novas estratégias estão sendo adotadas visando a 

minimização dos problemas educacionais, nestes municípios, como: trabalhos de 

conscientização, com palestras junto aos alunos e a execução de projetos escolares 

que, embora, ainda tímidos começam a surgir. Entre eles pode-se citar o projeto 

diagnóstico da Leitura e Escrita, desenvolvido na Escola Municipal Fernando 

Macena, no município de Casserengue, tendo como objetivo verificar e estimular o 

desenvolvimento dessas habilidades pelos alunos, além, da 1ª Feira de Ciência 

realizada em dezembro de 2010, na Escola Municipal Menino Jesus, no município de 

Riachão. 

Ressalta-se que apesar da identificação das fragilidades relativas aos 

serviços educacionais, nestes municípios, de acordo com os relatos dos moradores 

de Riachão e Casserengue, o acesso à escola melhorou significativamente desde a 

instauração dos referidos. 

Numa perspectiva geral, em face da transferência de recursos financeiros 

para os municípios, procedentes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação Básica (FUNDEB), foi possível a aplicação dos aludidos recursos na 

melhoria dos transportes e alimentação escolares. Além disso, registra-se o aumento 

do ingresso de jovens de Casserengue e Riachão no ensino superior, existente em 

outros municípios, viabilizada pela facilidade de transportes prodigalizada aos 

mesmos pelo poder público destes municípios.   

Salienta-se que nos dois municípios estudados existem o CME- Conselho 

Municipal de Educação, o CAE- Conselho de Alimentação Escolar e o CMFUNDEB- 

Conselho Municipal do FUNDEB, além de alguns outros específicos a algumas 

escolas. 

                                                 
10

 Companhia Nacional de Abastecimento, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
 
11

 Informação cedida por um professor de Riachão que não permitiu sua identificação, durante a pesquisa de 
campo realizada em outubro, novembro e dezembro de 2010.  
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Em suma, a melhoria da educação precisa ser inserida nos propósitos básicos 

de governo fato que, ainda, não se concretizou, totalmente, nos contextos públicos 

locais. A respeito pode-se lembrar algumas iniciativas, ainda, tímidas como: os 

Seminários Municipais de Educação, realizados, anualmente, no município de 

Casserengue e as parcerias entre diferentes esferas de governo que promovem 

cursos de capacitação, beneficiando alguns dos professores municipais, em ambos 

os municípios.  

 

3.3.3 Saúde  

 

No que concerne ao setor saúde consta-se, também, fragilidades na oferta 

deste serviço nestes municípios. Neles faz-se presentes, apenas, o atendimento 

básico de saúde, caracterizado pela realização de consultas médicas e 

odontológicas, o acompanhamento pré-natal e nutricional, controle e distribuição de  

vacinas e medicamentos e pequenos procedimentos cirúrgicos.  

As políticas públicas de saúde, neles executadas, geralmente são decorrentes 

dos encaminhamentos do Ministério da Saúde, como o Programa de Combate a 

Dengue, entre outros. As inciativas, localmente traçadas, se limitam à questões 

pontuais e esporádicas, como o desenvolvimento de palestras, com públicos alvos 

específicos.  

Os atendimentos ao público são realizados nos postos de saúde, que somam 

03, em Casserengue, sendo um na sede e 2 distribuídos na zona rural do município, 

contando cada qual, com uma equipe de profissionais integrantes do Programa 

Saúde da Família (PSF). Já, em Riachão, há 4 postos de saúde situados nas 

comunidades rurais e 1 unidade básica ampliada, situada na sede do município, 

dispondo de uma equipe de PSF. A prestação do serviço básico de saúde neste 

município é executada mediante a elaboração de um cronograma mensal, que define 

os dias e horários dos atendimentos nas diversas áreas e comunidades do 

município.  

Em ambos os municípios o atendimento básico à saúde é disponibilizado 

durante os dias úteis da semana. Assim sendo, aqueles que necessitam de tais 

serviços nos finais de semana, bem como o atendimento médico-hospitalar e 

especializado, devem dirigir-se aos municípios de Guarabira, João Pessoa e 

Campina Grande, além de Araruna, para os pacientes procedentes de Riachão, pois, 
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este município integra o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Curimataú Oriental 

(CISAUCO). Lembra-se, também, a alternativa oferecida pelos municípios de 

Bananeiras e Solânea, para os pacientes procedentes de Casserengue. Para tais 

deslocamentos são utilizadas as ambulâncias existentes nos dois municípios em 

tela.  

O atendimento à saúde, um direito de todos os indivíduos, firmado na 

Constituição do país, em muitas situações se confunde com a concessão de favores, 

através dos interesses políticos, presentes nestes municípios, principalmente, nos 

períodos de eleições.  

Além disso, a escassez de recursos foi reconhecida como entrave à aquisição 

de equipamentos inerentes à saúde, bem como à pertinente existência de recursos 

humanos adequados para este fim.   

De acordo com a população de Casserengue, esta foi prejudicada com o 

fechamento da Unidade Mista de Saúde, em meados de 2010, a qual oferecia 

atendimento médico 24h por dia, em virtude de irregularidades identificadas durante 

uma inspeção, nela realizada.  

Contatou-se, portanto, tanto em Riachão, como em Casserengue, uma certa 

dificuldade no que tange a aquisição de determinados medicamentos, procedimentos 

de saúde inexistentes no município, bem como a carência de transportes para o 

atendimento adequado à saúde dos moradores das localidades em estudo.  

 

3.3.4 Saneamento básico 

 

3.3.4.1 Água 

 

Outra questão merecedora de destaque é o saneamento básico, que nestes 

municípios se apresenta de forma ainda incipiente. Há, portanto, a dificuldade do 

acesso à água encanada tratada, bem como os esgotos e o lixo.  

A questão do acesso à água, representa um problema nestes municípios, 

principalmente, nos períodos de seca, quando se verifica a diminuição do nível da 

água disponível em reservatórios, cisternas e açudes, além das contaminações a 

que estão sujeitas as águas retidas.  Assim, a ampliação do abastecimento, através 

de água encanada, seria de grande significado para a população que, nessas 

condições, poderia desfrutar de uma melhor qualidade de vida.  



116 

 

Observa-se que em tais municípios é frequente a presença de caminhões 

pipa distribuindo água para os moradores, em face da escassez da mesma, 

registrada nos períodos de pouca pluviosidade. 

No reservatório existente na área urbana de Riachão verificou-se em janeiro 

de 2011, o comprometimento de suas águas, com a presença de uma quantidade 

expressiva de peixes mortos, em face, da contaminação das águas do reservatório, 

mas também, em virtude da diminuição do nível das mesmas (Figuras 13, 14 e 15).  

 

 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 13: Afloramento de esgoto na área urba- 
  na de Riachão. 
  Fonte: O autor, 2010. 
 
 

 
 
 

     Figura 14: Pessoas capturando peixes nas mar- 
     gens do açude. 
     Fonte: O autor, 2010.                                                                



117 

 

 
 
 
 
 
 

  Figura 15: Mortandade de peixes nas margens 
  do açude. 
  Fonte: PEREIRA, 2011. 
 

 
 
 

Apesar deste acidente ambiental, tendo em vista a escassez de água em 

Riachão, as águas, ainda que comprometidas, do aludido reservatório, continuaram 

a ser utilizadas pela população com sérios riscos à saúde dos moradores, bem como 

desdobramentos passíveis de serem constatados no meio ambiente como um todo. 

 

3.3.4.2 O esgotamento sanitário 

 

Os municípios enfrentam problemas relativos à falta de infra-estrutura que 

viabilize o escoamento das águas superficiais, no período de maior pluviosidade, 

dando margem a que as águas fiquem empossadas nas ruas ou em locais não 

distantes de córregos (Figura 16 e 17).   
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    Figura 16: Casserengue: Situação existente an- 
    tes da construção da Lagoa de Captação. 
    Fonte: PREFEITURA DE CASSERENGUE, s.d. 

 

 
                                            
             
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Em Riachão, existe um sistema de esgoto que atende as residências12.         

Entretanto, tendo em vista as más condições da tubulação condutora do esgoto, 

frequentemente, o mesmo aflora à superfície (Figura 13), causando sérios danos à 

saúde da população e ao meio ambiente da localidade em estudo.   

 

 

                                                 
12

 Informação concedida oralmente por funcionário lotado na secretária de saúde deste município. Em ocasião da 
pesquisa direta ocorrida entre os meses de Out e Dez 2010. 
 

  Figura 17: Lagoa de captação. 
  Fonte: O autor, 2010. 
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Em ambos os municípios vigora, expressivamente, no que concerne aos 

esgotos, à presença de fossas sépticas e fossas negras.  

Assim, tendo em vista a magnitude das carências que precisam ser 

superadas para a melhoria da vida das populações, a água, os esgotos e a 

destinação dos resíduos sólidos, perdem visibilidade por parte destas populações, 

acentuando as dificuldades para a resolução de tais questões fundamentais à 

garantia de uma melhor qualidade de vida para as mesmas.   

 

3.3.4.3 Resíduos sólidos  

 

Para a questão do lixo, embora o poder público oferte o serviço de coleta, em 

ambos os municípios, é fácil constatar-se a ocorrência do descarte de lixo em locais 

próximos as ruas, realizado pelos próprios moradores. Há, ainda, o inadequado 

tratamento do lixo, de responsabilidade do poder público local, o qual não dispõe de 

técnicas eficientes para o tratamento do mesmo, nem de políticas públicas voltadas 

para este setor, como as que estimulam a reciclagem. O lixo é depositado em lixões 

a céu aberto.  

Todavia, constatou-se a existência de iniciativas particulares voltadas para a 

reciclagem do lixo, ainda que as mesmas não sejam representativas, pois, atuam de 

forma isolada e sem incentivos públicos.   

Enfim, segundo os moradores de Riachão e Casserengue, as carências sócio-

econômicas, não podem ser, apenas, tributadas às condições adversas do quadro 

natural, ali, existente, mas à ausência de políticas públicas eficientes para dirimi-los. 

 

 

3.4 PAVIMENTAÇÃO  

 

A pavimentação das ruas constitui-se numa política bastante enfatizada pelos 

gestores locais, repercutindo na melhoria da paisagem urbana e na qualidade de 

vida dos moradores. Observa-se, todavia, que somente através da integração de 

políticas públicas que contemplem as diversas vertentes, entre elas, a educacional, 

a de saúde, a econômica, etc., as melhorias relacionadas às condições de vida da 

população seriam concretizadas.  
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3.5 TRANSPORTES 

 

No que se refere à mobilidade da população e articulação, junto às cidades 

circunvizinhas, o obstáculo existente é representado pelo transporte, já que em 

Riachão especificamente, não existem linhas regulares de ônibus que façam o 

translado diário para cidades vizinhas. Desse contexto, resulta a dependência em 

relação aos transportes oficiais dos municípios e a predominância de serviços de 

transporte alternativo como o táxi, a van e, principalmente, o moto-táxi. 

As condições das estradas constituem-se, também, em um problema muito 

enfatizado pelas populações locais, principalmente, pelos moradores das áreas 

rurais. Todavia, em Casserengue o quadro encontra-se ainda mais crítico, tendo em 

vista que todas as vias de ligação entre este município e os circunvizinhos são de 

terra batida, apresentando más condições de acesso, principalmente, nos períodos 

chuvosos. Tal fato tem dificultado as transações comerciais com agentes externos, 

comprometendo, diretamente, o desenvolvimento econômico deste município. 

A construção da estrada asfaltada para comunicação de Casserengue com a 

PB-105, tem sido afirmada por diversas vezes em promessas eleitoreiras, por 

candidatos ao governo do Estado, que quando eleitos, não realizam a promessa feita 

no período pré-eleitoral. 

 

3.6 HABITAÇÃO  

 

A moradia é outra questão que merece ser retratada, em face da carência 

habitacional, acarretada pelas condições estruturais dos imóveis e o déficit de 

moradias existentes nestes municípios. Entretanto, não se pode deixar de citar os 

programas de substituição de casas de taipa por alvenaria e de construção de 

conjuntos habitacionais, principalmente, na área urbana, empreendidos tanto pelo 

poder público local, como pelo poder estadual, em parceria com a União. 

 

3.7 SEGURANÇA PÚBLICA 

 

No que concerne à segurança pública, esta foi considerada problemática 

pelos moradores, em virtude do reduzido número de policiais nestes municípios, 

além da insuficiência dos equipamentos inerentes a este setor. 
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De acordo com os entrevistados os índices de criminalidade têm aumentado, 

consideravelmente, bem como arrombamentos de residências e roubos de 

motocicletas, os quais tem sido frequentes, afetando, principalmente, os moradores 

das áreas rurais de ambos os municípios. Na oportunidade foram lembrados os 

assaltos ocorridos, no segundo semestre de 2010, na agência bancária do 

Bradesco, em Casserengue, após poucos dias de sua efetivação no município e o 

arrombamento da agência do “Caixa Aqui”, serviço bancário prestado pela Caixa 

Econômica Federal, também, no mesmo município (Figura 18).  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Figura 18: Situação da agência local do Bradesco de Casserengue após assalto   
ocorrido  em outubro de 2010. 
Fonte: O autor, 2010. 

 

 

Após três meses sem os serviços bancários, disponibilizados pelo Bradesco, 

a população de Casserengue, no dia previsto para o reinício das operações 

bancárias, em janeiro de 2011, testemunhou uma nova intervenção dos bandidos no 

edifício bancário recém-recuperado. Isso demonstra a gravidade relativa à 

segurança pública neste município, considerando que a delegacia local de polícia, 

situa-se a menos de 500 metros do estabelecimento que sofreu o assalto, contando, 

na ocasião, com apenas um policial militar de plantão e o veículo que deveria ser 

utilizado estava sem condições de funcionamento.  

O descaso com a infra-estrutura de segurança nestes municípios tem 

facilitado a ações dos bandidos, que agem com a certeza de não serem 

interrompidos, deixando a população completamente vulnerável. 

Portanto, uma adequada gestão do território se faz necessária, envolvendo,  

diretamente, as formas de ação do poder público e a capacidade de organização e 
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participação política da sociedade, com foco voltado para a luta em função da 

eliminação das desigualdades e carências sociais. 

 

4 A REALIDADE RURAL DOS MUNICÍPIOS  

 

No que concerne a esfera rural dos municípios em apreço, a agropecuária  

apresenta um desenvolvimento atrelado às condições morfoclimáticas locais, além 

de apresentar ausência de recursos técnicos e políticas públicas locais voltadas para 

a superação dos obstáculos naturais.  Assim, a ocorrência ou não de chuvas, é o 

principal elemento dinamizador ou limitador da produção. 

 Contudo, deve-se considerar, também, enquanto elemento importante da 

análise, a formação sócio-territorial, marcada historicamente por relações de poder, 

que se desenharam neste espaço através das formas privadas de apropriação das 

terras. 

 Estudando-se a lógica da distribuição das terras, quanto à extensão, pode-se 

notar que em Riachão e Casserengue, a maior parte dos estabelecimentos 

agropecuários apresentam menos de 20 hectares. Entretanto, em Casserengue, 

atesta-se um certo número de estabelecimentos, que contam com uma extensão 

entre 10 e menos de 20 ha, representando 25,5% do total. Já em Riachão, o 

destaque quanto a extensão da propriedade, incide sobre aquelas que têm entre 1 a 

menos de 2 ha, correspondendo a 24,5% do total das propriedades (Gráficos 6 e 7)
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Gráficos 6 e 7: Riachão e Casserengue - Estabelecimentos agropecuários segundo os grupos de área. 
Fonte: IBGE/CENSO AGROPECUÁRIO, 2006.
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 Os dados dos gráficos 6 e 7 demonstram, principalmente, em Riachão uma 

tendência ao minifúndio, ou seja, à pequena propriedade, enquanto Casserengue, 

reflete uma maior concentração de terras, constituindo-se em uma herança do 

processo pretérito de ocupação que perdurou ao longo do tempo.   

 Contudo, esse quadro pretérito vem sofrendo lentas alterações, através de 

ações que estão sendo postas em prática, mediante a criação de Assentamentos 

Rurais, por meio da política de Reforma Agrária ou por intermédio do Programa 

Nacional de Crédito Fundiário. 

 Riachão conta com três assentamentos criados através da Reforma Agrária, 

sendo que o assentamento Baixio surgiu na década de 1980, antes da criação do 

município, além de um outro assentamento, decorrente do crédito fundiário.  

 Casserengue, por sua vez, apresenta em sua composição territorial oito 

assentamentos rurais, sendo metade decorrente da luta agrária e a outra resultante 

do crédito fundiário e originados através da articulação do Sindicato local dos 

Trabalhadores Rurais13, instalado em meados de 1998. 

 Todavia, todos os assentamentos decorrentes da Política Nacional de Crédito 

Fundiário – PNCF - são mais recentes, tendo em vista que tal política foi implantada 

pelo Governo Federal, no ano de 2002. 

 A diferença entre esses modelos consiste no fato de que o movimento social 

de reforma agrária parte da articulação de agricultores em busca da conquista da 

terra. Desta maneira, a ocupação desenvolve-se aspirando o processo de 

territorialização através da criação e recriação das lutas travadas pelo movimento. 

 Ressalta-se que a ocupação é uma ação decorrente de necessidades e 

expectativas, que inaugura questões, cria fatos e descortina situações 

(FERNANDES, 1986). Portanto, esse conjunto de elementos tende a modificar a 

realidade, aumentando o fluxo das relações sociais, porquanto, os trabalhadores 

desafiam o Estado, que sempre representou os interesses dos segmentos 

hegemônicos da sociedade, bem como os interesses do capital em geral. Por essa 

razão, o Estado só apresenta políticas para atenuar os processos de expropriação e 

exploração, sob intensa pressão dos trabalhadores. A ocupação é, então, parte de 

um movimento de resistência a esses processos, na defesa dos interesses dos 

                                                 
13 Informação cedida pela Presidente do Sindicato dos Trabalhos Rurais de Casserengue, Presidente do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e a vereadora do município, a Sr. Maria Celina dos 
Santos Silva, durante a pesquisa de campo realizada entre os meses de outubro e dezembro 2010. 
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trabalhadores, que é a desapropriação do latifúndio, o estabelecimento dos 

trabalhadores nas referidas terras, a produção e reprodução do trabalho dos 

mesmos, a cooperação, a busca em prol da geração de políticas públicas afetas à 

questão, principalmente, aquelas referentes à atividades agropecuárias, bem como a 

inserção de outras políticas públicas destinadas aos direitos básicos da cidadania 

(PONTES, 2010). 

 Trata-se de um processo de formação política, de construção da consciência 

dos direitos, da busca pela superação da condição de expropriação e exploração, 

gerador da militância que fortalece a organização social (FERNANDES, 1986). 

Em contrapartida, a PNCF consiste numa iniciativa do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, por intermédio da Secretaria de Reordenamento Agrário, 

com o objetivo de oferecer condições financeiras para que trabalhadores rurais sem- 

terra ou com pouca terra, possam comprar um imóvel rural, através de financiamento 

que contemple, no conjunto, o acesso à terra e à estruturação dos imóveis, através 

da construção das infra-estruturas básicas necessárias, como a moradia, o manejo 

inicial do solo, o acesso aos implementos e o apoio técnico. 

 Esse programa é executado de maneira descentralizada, resultando que as 

diretrizes nacionais são executadas pelos Estados e Municípios. O apoio dos 

estados ocorre através das Unidades Técnicas Estaduais, responsáveis por todo 

procedimento. No Estado da Paraíba, o órgão responsável pela execução é o 

Instituto de Terras e Planejamento Agrícola da Paraíba (INTERPA), que atua em 

parceria com os municípios, por meio dos Conselhos de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e dos Sindicatos Municipais dos Trabalhadores Rurais.  

 O programa, em sua estrutura, conta com ações complementares articuladas 

à Política de Combate à pobreza, à agricultura familiar, à fixação do homem no 

campo e à estruturação de ações de convívio com o semi-árido. A firmação dos 

contratos fundiários ocorre de maneira individual ou coletiva, mediante escolha e 

negociação do preço da terra com o proprietário, dispondo o programa de condições 

de financiamento diferenciadas.  

 Assim, tudo ocorre de forma pacífica, consistindo numa negociação de 

compra e venda, voltada para agricultores enquadrados nos critérios exigidos pelo 

programa, que financia a terra através dos recursos da União em parceria com os 

Estados. Portanto, esse programa repercute na ampliação do acesso à terra pelos 

agricultores. Contudo, é necessário que se observe que a logística empreendida por 
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esta política se insere, completamente, na lógica do capital, rompendo com a 

ideologia defendida pelos movimentos sociais. 

 Tais programas, apesar das críticas a que estão sujeitos, têm contribuído para 

o acesso de agricultores locais à terra, apontando indícios de rompimento com o 

desenho do latifundiarismo agrário, imprimindo no panorama municipal de Riachão e 

Casserengue, novos conteúdos organizacionais, sociais e políticos. 

 No que tange às relações de trabalho nas propriedades, constata-se que nos 

dois municípios predominam a exploração da terra feita pelo próprio proprietário. Em 

Riachão, a categoria de ocupante, também, desempenha um papel significativo na 

exploração da terra, enquanto em Casserengue este desempenho é dado pelo 

parceiro (Gráficos 8, 9, 10 e 11). 
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   Gráficos 8 e 9: Riachão e Casserengue - Estabelecimentos agropecuários segundo a condição do produtor. 
   Fonte: IBGE/CENSO AGROPECUÁRIO, 2006.  
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 Gráficos 10 e 11: Riachão e Casserengue- Estabelecimentos agropecuários segundo os grupos das atividades econômicas. 
 Fonte: IBGE/CENSO AGROPECUÁRIO, 2006.  
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A lavoura temporária, seguida pela atividade pecuária, se destacam nas áreas 

estudadas, enquanto a lavoura permanente é menos expressiva em função do baixo 

nível técnico e financeiro dos produtores, que aliadas às condições morfoclimáticas 

da região, impedem a produção de culturas permanentes. Nota-se que a produção 

está ligada ao período de maior pluviosidade, ocorrente nos municípios.  

 As culturas temporárias destacadas, em ambos os municípios, são o feijão e o 

milho em grãos. Casserengue distingue-se com a produção permanente do sisal ou 

agave, da castanha de caju e do coco-da-baía.  

 A cultura do algodão, no passado, era uma das principais fontes de renda da 

região do Curimataú, sendo Riachão e Casserengue grandes produtores. Todavia, 

essa cultura entrou em declínio na década de 1980, em virtude da ausência de 

técnica e capitalização, que viabilizassem a concorrência com os outros mercados 

nacionais e internacionais, que começavam a produzir o algodão a menores custos, 

além do desenvolvimento da fibra sintética. 

 A cultura do sisal ou agave, também, desempenhou durante muito tempo, 

uma grande importância econômica nestes municípios. O seu declínio, como ocorreu 

com o algodão, está relacionado ao desenvolvimento da fibra sintética e à 

concorrência com outros mercados, desestimulando o cultivo do produto. Contudo, 

em Casserengue, embora, tenha sofrido uma significativa queda na produção, o 

sisal, ainda assim, é cultivado permanentemente, gerando renda e trabalho 

localmente.  

 A crise da cultura algodoeira e do sisal gerou graves problemas econômicos 

que, por sua vez, refletiram na reprodução social destes municípios. Diante de tal 

crise, permanecem o cultivo de alimentos, grande parte voltados para à subsistência,  

associado à produção pecuária. 

 Na produção pecuária destaca-se, em ambos os municípios, a criação dos 

seguintes animais: galos e galinhas; caprinos, ovinos e bovinos, principalmente, em 

Casserengue. O criatório de ovinos e caprinos é uma alternativa econômica para 

estes municípios, tendo em vista que são espécies que se adaptam mais facilmente 

às condições naturais locais, características da semi-aridez. 

Na extração vegetal, a lenha configura-se enquanto produto de exploração 

principal, gerando a degradação da cobertura vegetal. Em Casserengue é 

perceptível uma significativa queda na quantidade extraída desse produto, dado 

este, que talvez possa se constituir como uma indicação de escassez, devido à 



130 

 

exploração desenfreada, sem levar em consideração a regeneração do ambiente. 

Neste município, também se destaca, ainda e, em pequena quantidade, a produção 

do carvão vegetal (Gráficos 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18). 
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Gráficos 12, 13, 14 e 15: Casserengue – pecuária, extração vegetal, lavouras permanentes e lavouras temporárias. 
Fonte: IBGE/CENSO AGROPECUÁRIO, 2006 
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Gráficos 16, 17 e 18: Riachão – pecuária, extração vegetal e lavouras temporárias. 
Fonte: IBGE/CENSO AGROPECUÁRIO, 2006.                                                                                                                                                                                     
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 Cabe destacar o potencial mineral existente nestes municípios, com a 

ocorrência do granito, que para os gestores municipais, consiste numa riqueza local. 

Em Riachão, ainda que em outros momentos já tenha ocorrido a extração de granito, 

hoje, a atividade encontra-se paralisada. Em Casserengue, a extração é feita pela 

empresa de mármore e granito “Granfuji”, originária da cidade de Campina Grande-

PB, que beneficia e comercializa o produto, exportando-o também. Segundo o 

prefeito de Casserengue, essa atividade tem gerado renda para o município, na 

medida em que está contribuindo com o ICMS municipal e absorvendo mão-de-obra 

local (Figuras 19, 20 e 21). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Extração do granito em Casserengue. 
Fonte: O autor, 2010.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 20: Plantação do sisal em Casserengue. 
 Fonte: O autor, 2010.    
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Figura 21: Produção bovina na zona rural de Ria- 
chão. 
Fonte: O autor, 2010.    

 

 

 Entretanto, no que tange ao social, o contexto rural, de ambos os municípios, 

apresenta carências ainda mais acentuadas do que a área urbana, principalmente, 

nas áreas mais longínquas das sedes municipais. Essas carências dizem respeito às 

infra-estruturas públicas existentes, para a prestação de serviços, acrescidas das 

dificuldades de acesso à renda e ao trabalho, diante da limitada utilização de mão-

de-obra pelo setor agrícola local, agravado ainda mais, pela ocorrência de secas 

periódicas. 

 Em suma, os espaços rurais destes municípios, seguindo a tendência, 

também, identificada nos espaços urbanos, apresentam problemas estruturais, 

relativos à ausência de dinamicidade econômica, decorrentes dos problemas de 

produção, bem como da precariedade das infra-estruturas sociais, que se 

constituem em obstáculos para o desenvolvimento sócio-territorial local.  
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CAPÍTULO 4 - TERRITÓRIO MUNICIPAL: GESTÃO, ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL E ARRANJOS DE PODER 

 

A Constituição Brasileira de 1988 traz à tona novos mecanismos institucionais 

que sinalizam para uma nova realidade política, embasada no pressuposto da 

democracia e da participação cidadã, possibilitando a participação popular nas 

decisões do governo e garantindo, ainda, a autonomia político-administrativa, 

financeira e tributária aos municípios. 

Esse redesenho na configuração do aparelho estatal, decorre do processo de 

redemocratização do país, estimulado pelas lutas sociais, que defendiam a 

descentralização decisória enquanto elemento fundante para a ascensão de um 

novo panorama social.  

Portanto, a gestão pública proposta pelo novo modelo exige a pluralidade de 

centros decisórios autônomos, métodos e processos flexíveis, desconcentração e 

descentralização, atributos que permitem a emersão de uma estrutura democrática 

do poder público, que responda e viabilize a aceleração de mudanças nas condições 

socioeconômicas (COSTA; CUNHA, 2003).  

Este modelo posto em evidência no aparato legislativo da Constituição, 

vigente no país, corroborou com a relevância dada aos municípios, enquanto nível 

de governo em que seria mais viável sua concretização, devido a aproximação entre 

os munícipes e o governo local, facilitando a eficiência dos serviços públicos e a 

participação popular nas decisões públicas locais. Concomitantemente, fortaleceu-se 

o processo de autonomia administrativa e financeira das entidades de governo, no 

qual, os municípios foram bastante beneficiados, implicando na municipalização das 

políticas públicas e no recebimento de repasses financeiros, direto da União, sem 

intermediação do Estado.   

Neste contexto de mudanças, ocorreu o surgimento de um número bastante 

expressivo de municípios. Este processo se deu decorrente das reformas na 

Constituição, mas também de intencionalidades políticas.  

Um elemento ilustrativo desta questão é o fato de que o deputado que 

apresentou o projeto de emancipação de Riachão, na Assembléia Legislativa do 

Estado, o Sr. Ernany Gomes de Moura, foi eleito prefeito do município por duas 

gestões consecutivas, tendo como vice-prefeito o filho do Sr. Manoel Viana Sobrinho, 

que participou na condição de liderança política local, da articulação no processo 
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para a criação do município. Decorridas as duas primeiras gestões, o até então vice-

prefeito, o Sr. Paulo da Cunha Torres, tornou-se prefeito, estando, atualmente, na 

vigência de sua segunda gestão e tendo estado presente, institucionalmente, 

durante as quatro gestões públicas do município.  

Essa sistemática política faz-se, também, presente nos demais territórios 

emancipados, incluindo Casserengue, embora, com níveis e escalas diferenciadas. 

Logo, demonstram os objetivos e as estratégias de uso político do território, 

concretizados por meio de sua compartimentação, reafirmando assim, a idéia 

defendida por diversos estudiosos de que a criação de municípios beneficia a 

reprodução do poder político.  

Esses municípios, entretanto, surgem no seio da modernização do Estado, 

atestada, principalmente, através do viés descentralizatório e democrático. Todavia, 

elementos indicam que essa modernização não se processou igualitariamente, 

constituindo-se em algumas situações e realidades territoriais, mais como falácia, do 

que como prática. Para tanto, tem-se em vista, os modelos políticos, ainda, 

amplamente, utilizados que não condizem com os pressupostos democráticos, a 

exemplo da presença de familiares do gestor nos cargos de chefia, como será 

demonstrado nos organogramas 1 e 2 a seguir: 
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A presença de parentes é visualizada na estrutura administrativa dos dois 

municípios, comprovando-se certa vantagem em Riachão. Esta situação mostra o 

processo decisório local que, quanto mais homogêneo politicamente, tende a 

inclinar-se para os favoritismos de grupos, o mesmo sendo atestado para o poder 

legislativo local. 

 

As Câmaras Municipais de Casserengue e Riachão, quanto à legenda  

                                                 
14

 Organograma organizado a partir das informações obtidas pela servidora da prefeitura de Rachão, Elba 
Pereira da Silva, lotada na Secretaria de Administração.     
 
15

 Organograma organizado a partir das informações obtidas pela servidora da prefeitura de Casserengue, 
Ozana Silva de Araújo, lotada na Secretaria de Finanças. 

   
  Organograma 1: Estrutura organizacional da administração pública de Riachão. 
  Fonte: O autor, 2010

14
. 

 

      Organograma 2: Estrutura organizacional da administração pública de Casserengue. 
      Fonte: O autor, 2010

15
.  
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partidária majoritária não é coincidente com a do prefeito eleito em 2008. Todavia, 

este dado não é significativo, em face dos acordos, convenções e barganhas 

realizados entre os atores políticos, com a finalidade de acomodar interesses 

privados, fazendo com que os diferentes partidos não sejam representativos de 

filosofias, ideologias e projetos políticos consistentes e antagônicos. 

Tal fato resulta na incipiência ou mesmo na ausência do embate político, do 

confronto de idéias, que levem fundamentalmente em consideração o bem estar da 

população. “A oposição partidária existe, mas, na hora de votar a oposição some, 

porque fica todo mundo do mesmo lado”16 (Informação verbal). “Não existe uma 

política participativa! A politica poderia ser de construção 'de vida', mas, vejo uma 

política morta. Os projetos não são verdadeiramente discutidos” (Informação 

verbal)17. Tal situação limita as ações de formulação e fiscalização das políticas e 

recursos públicos.  

Se a realidade fosse diferente daquela identificada nestes municípios, as 

diversas representações partidárias teriam uma função pedagógica relevante, dando 

à população demonstração de uma democracia pluralista, na qual o cotidiano serviria 

como laboratório de aprendizagem para a democracia, ultrapassando a prática do 

dia das eleições e das campanhas eleitorais, muitas vezes, ocultadoras da verdade 

(SANTOS, 2007). 

Nestes municípios as iniciativas dos vereadores, estão voltadas para 

questões que contemplam necessidades básicas, como: abastecimento de água, 

construção de casas populares, locação de veículos para as secretarias, dentre 

outros, além dos projetos regulamentares obrigatórios, tais como: a Lei de Diretrizes 

Orçamentarias- LDO e o Plano Plurianual de Investimentos-PPA , bem como o Plano 

de Cargos e Carreira do Magistério, entre outros.  

Geralmente, não ocorrem desaprovações pelo poder legislativo local, quanto 

aos projetos encaminhados pelo gestor municipal. Escapa a essa regra, apenas, a 

Lei Orçamentária para o ano de 2010, que em Riachão não foi aprovada, tendo em 

vista o discurso daqueles que votaram contra a referida aprovação, quanto à 

incoerência dos valores financeiros dispostos, bem como no que concerne às  

                                                 
16

 Informação obtida pelo vereador de Casserengue, Lucemar Pereira de Araújo, durante pesquisa de campo 
entre os meses de outubro e dezembro de 2010. 
 
17

 Informação obtida pela vereadora de Casserengue, Maria Celina dos Santos Silva, durante pesquisa de campo 
entre os meses de outubro e dezembro de 2010. 
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divergências políticas relativas aos que foram favoráveis àquele projeto. 

Essas questões sugerem reflexão quanto à concretude do projeto 

democrático de sociedade, referentes aos paradigmas renovados de gestão pública. 

Este paradigma gerou a implantação de formas institucionais de interação entre 

governo e sociedade, objetivando a participação social na dinâmica da gestão 

territorial, nas quais os conselhos municipais têm grande significado.  

Considerou-se, para tanto, que a presença de representantes da sociedade 

civil em conselhos significava um elemento importante na gestão do território, 

possibilitando a democratização das discussões acerca dos problemas, bem como 

das ações necessárias para solucioná-los, de modo a tornar mais fácil alcançar os 

objetivos comuns, além, de permitir maior transparência na alocação do dinheiro 

público (SILVA, 2006). 

Nesse contexto, foram implantados, após a Constituição de 1988, inúmeras 

comissões representativas difundidas por todas as esferas de governo, incluindo os 

municípios, alguns deles, de caráter obrigatório para o repasse de recursos, como é 

o caso das comissões setoriais de saúde, educação e assistência social, com a 

função de propor e deliberar ações, bem como fiscalizar a execução e aplicação dos 

recursos. 

Entretanto, faz-se necessário ressaltar que essa estrutura renovada de 

governança, embora tendo sido, legalmente, implantada, através dos dispositivos 

normativos, apresenta, na prática cotidiana, inúmeras diferenciações, decorrentes do 

histórico político dos lugares, da concepção dos que estão à frente da administração 

pública, do nível de conscientização da população e, principalmente, dos atores 

inseridos nas entidades representativas. Portanto, enquanto prática, esse processo 

de renovação do aparelho estatal apresenta-se bastante tortuoso. 

Essa sinuosidade demonstra, em determinados lugares, a ascensão de 

entidades e atores participativos, com elevado nível de comprometimento e 

conscientes da importância e do poder decisório de tal entidade, para o processo de 

discussão e delineamento de políticas de desenvolvimento sócio-econômico. 

Simultaneamente, em outros lugares, revela a emergência de entidades pouco 

participativas, incipientes, que não representam os interesses da população.  

A atuação, essencialmente, representativa das instituições, baseada na 

consciência politica, na mobilização e organização social, é dificultada, 

principalmente, nos territórios que, historicamente, se caracterizaram pelo perfil 
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conservador e patrimonialista “do fazer política”, como é o caso da Paraíba, sendo 

ainda muito forte nos municípios interioranos do Estado, com a presença de relações 

políticas permeadas por práticas assistencialistas e clientelistas, que longe de serem 

superadas, podem ser tidas como entraves para a implementação de mecanismos, 

essencialmente, representativos dos interesses da população. 

Portanto, esse quadro tende a persistir, principalmente, nas áreas e 

municípios que apresentam pouco dinamismo econômico e condições sociais 

frágeis, os quais, aliados às práticas políticas em nada renovadas, inviabilizam as 

ações participativas e impedem a formulação de um novo projeto de sociedade, com 

base na superação da injustiça social, estorvando assim, o desenvolvimento sócio-

econômico como um todo. 

Considerando que, quanto mais patrimonialista e clientelista for a cultura 

política local, maior será a concentração do poder em mãos do Executivo local e, 

concomitantemente, a apropriação da máquina pública por parte das elites políticas 

locais (COHN, 2002). 

Nesse contexto, alguns riscos circundam a atuação das instituições, como a 

tendência da concentração do poder, daí resultando que o titular de determinada 

secretaria municipal, concomitantemente, se constitua, também, como o Presidente 

do Conselho Setorial, controlando, por sua vez, o fundo financeiro, já que o conselho 

tem poder deliberativo. Esta situação é identificada nos municípios estudados, 

especificamente, no setor da saúde.  

Outro risco se refere à burocratização do processo de participação nestes 

conselhos, quando o governo local cria essas instâncias, apenas, para atender os 

requisitos exigidos para o repasse de recursos, como também quando os 

representantes populares não estão, fortemente, conscientizados, tornando-se alvos 

fáceis para as práticas de cooptação, por parte do governo local. Cumpre destacar, 

igualmente, a tendência à burocratização da dinâmica de participação nessas 

instâncias, que não se constituem, meramente, em espaços de debates, devido a 

alguns fatores, como: a definição previa da pauta das reuniões pelo gestor ou por 

representantes, sendo, portanto, originárias, não das demandas da população, mas, 

da estrutura administrativa; pela ausência de informações referentes às questões do 

governo ou pela dificuldade de compreensão dessas informações por parte dos 

membros do conselho ou, ainda, por apenas referendar as decisões já tomadas pelo 

Executivo, principalmente, aquelas referentes aos recursos financeiros (COHN, 
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2002). 

As questões referentes aos Conselhos podem ser atestadas através de 

alguns relatos de presidentes e membros de Conselhos de Casserengue e Riachão, 

tais como: “o Conselho existe, tem tudo no livro de ata. Acontece as reuniões, mas, 

nem sempre; as vezes sai pegando só as assinaturas”18. “Os conselheiros não são 

de reivindicar, na verdade como não tem remuneração muitos deles participam 

quase que a força”19. “Falta o comprometimento dos conselheiros que não tem 

consciência do próprio poder que eles tem”20. 

Como afirma Santos (2007, p. 91) “a questão da representatividade é crucial 

nas democracias e é por suas distorções que a vontade popular se desfigura”. Tais 

distorções têm a sua superação relacionada à capacidade de organização, 

reivindicação e envolvimento dos setores organizados da sociedade na fiscalização 

do exercício público, ou seja, da mobilização da sociedade, ao adquirir consciência 

da importância do processo para a melhoria da qualidade de vida, tendo em vista a 

construção de uma cidadania plena, que seja vivenciada politicamente e sentida 

territorialmente.  

Entretanto, a superação destes problemas e a instalação de um modelo 

verdadeiramente democrático, no qual a participação ocorra sem manipulações, de 

maneira inteiramente responsável, autônoma e independente é, ainda, um longo 

caminho a ser trilhado pelos moradores das áreas economicamente, politicamente e 

socialmente deficitárias, como é o caso de Riachão e Casserengue.  

Nesta perspectiva, indagou-se aos moradores entrevistados sobre a 

participação individual no cotidiano político do município, ou seja, se eles buscavam 

inteirar-se das decisões e políticas planejadas e executadas pelo poder público local. 

Infelizmente, de acordo com as respostas, percebeu-se a não participação dos 

munícipes no processo acima ressaltado (Gráficos 19 e 20). A fala de um morador foi 

eloquente: “isso é coisa pra os políticos, quem não gosta dos políticos, então, não 

                                                 
18

 Informação obtida pelo representante do Conselho Municipal de Riachão, durante a pesquisa de campo entre 
os meses de outubro e dezembro de 2010. 
 
19

 Informação obtida pelo representante do Conselho Municipal de Saúde de Casserengue e o secretário 
Municipal de Saúde, Sr. José Basílio de Lima, durante pesquisa direta no município, durante a pesquisa de 
campo entre os meses de outubro e dezembro de 2010. 
 
20

 Informação obtida pelo representante do Conselho Municipal de Riachão, durante a pesquisa de campo entre 
os meses de outubro e dezembro de 2010. 
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procura nem se meter” (Informação verbal)21.  

 

 

 

 
 

 
                 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Informação obtida por um morador de Casserengue que não permitiu sua identificação.  

   Gráfico 19: Casserengue - Procura informar- se 
   sobre o que está sendo decidido pelo   
   poder público local?  
   Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 

  Gráfico 20: Riachão – Busca informar-se sobre  
  o que está sendo decidido pelo poder local? 
  Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 



144
 

Esse fato decorre da ausência histórica de 'cultura participativa' local, bem 

como do Estado da Paraíba, com suas tendências autoritárias, observadas através 

de um conjunto de procedimentos que tornaram a sociedade subordinada às 

práticas clientelistas, patrimonialista e personalistas, tornando comum a concepção 

de que a resolução dos problemas sempre viriam através da instância superior, 

ficando a população à margem do processo participativo. 

Tais práticas, ainda, prevalecem na atualidade, como formas de estratégias 

políticas que viabilizam o acesso e a manutenção do poder. Obteve-se essa 

indicação, através do comportamento da população frente aos períodos eleitorais, 

mediante o questionamento acerca dos fatores que influenciavam na decisão de 

escolha dos gestores locais (prefeitos e vereadores) (Gráficos 21 e 22).  

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Gráfico 21: Casserengue - Fatores que influen-                  
   ciam a escolha dos gestores locais.                   
   Fonte: Pesquisa de campo, 2010.                               
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Gráfico 22: Riachão - Fatores que influenciam  
na escolha dos gestores locais.                                
Fonte: Pesquisa de campo, 2010.  
 

 
                    
 

Os gráficos 21 e 22 demonstram as particularidades locais, mas a questão 

dos favores e benefícios, enquanto fator principal para a escolha dos gestores, é 

realidade constatada nos dois municípios, já que representam mais de 50% das 

respostas. Este elemento, que ressalta a proeminência das relações clientelistas 

pode ser constatado nos pronunciamentos de algumas das personagens políticas 

dos dois municípios: “Para se eleger aqui tem que ter o dinheiro, mas, o trabalho é 

importante” (Informação verbal)22. “O recurso financeiro pode definir as eleições, 

devido o assistencialismo e a cultura oligárquica que ainda predomina” (Informação 

verbal)23. 

Tais ações são executadas, não só através da compra de votos nos períodos 

eleitorais, mas também mediante o oferecimento de emprego, de cesta básica, de 

ajuda na reforma da casa, enfim, de maneiras diversas, conforme constatou-se 

através das conversas informais. Assim, essas práticas políticas arcaicas impedem a 

construção do ideal de democracia definido constitucionalmente, considerando-se 

que a democratização do Estado e, portanto, do uso e gestão do território, exige que 

as práticas de subordinação sejam substituídas por canais de articulação, que 

permitam o controle da sociedade sobre o Estado.  

No entanto, cabe ressaltar que a alteração dessa sistemática não se faz 

                                                 
22 Informação obtida pelo vereador de Casserengue, Ivanildo Silvino Alves, durante a pesquisa de campo 
realizada entre os meses de outubro e dezembro de 2010. 
23 Informação obtida pelo vereador de Riachão, Erinaldo Moura do Nascimento, durante a pesquisa de campo 
realizada entre os meses de outubro e dezembro de 2010. 
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necessária, apenas, nos aspectos burocráticos das formalidades governamentais, 

mas mediante a construção de uma cultura cidadã originária da própria sociedade, 

tendo em vista que, a criação de canais formais de participação popular não consiste 

em garantia de participação, pois, as relações só se alteram, quando o conteúdo 

social se modifica. 

Observa-se, na realidade cotidiana desde municípios, uma relevante 

centralização da prefeitura, enquanto provedora de todas as necessidades, 

conforme, também, constatou Bezerra (2006) ao estudar a realidade dos municípios 

recém-emancipados da Zona da Mata Paraibana.  

O aparelho estatal local é confundido na percepção de muitos dos moradores 

com as pessoas dos gestores que, por sua vez, estimulam essa confusão através 

das práticas e discursos que se apropriam das ações desenvolvidas pelo poder 

público, usando-as como estratégias no jogo político partidário, contribuindo para a 

permanência do antagônico e complexo imaginário político, difundido 

territorialmente.  

Portanto, levou-se em consideração o fato de que 68% da população 

entrevistada de Casserengue, afirmou que ao se deparar com alguma situação 

problemática, em que a atuação do poder público faz-se necessária, recorre 

diretamente à pessoa do prefeito. Em Riachão este percentual aumenta para 88% 

dos entrevistados. Entre as situações exemplificadas encontra-se a ajuda financeira 

para a compra de alimentação e botijão de gás, para o pagamento do aluguel, da 

conta de luz, para o requerimento do transporte, além de vários outros itens. 

No entendimento de alguns moradores, a qualidade da gestão pública é 

medida pelo potencial das doações realizadas pelos gestores. Nesta perspectiva, 

questionou-se os entrevistados sobre a leitura que eles realizavam da gestão pública 

em curso, obtendo-se respostas e justificativas heterogêneas. Para alguns a gestão 

pública local está ocorrendo de forma desejável, pois, “existem serviços 

disponibilizados para o povo”, além da existência de ajuda à população carente. 

Para outros, entretanto, há maior benefício para os que estão do lado do prefeito, 

havendo a necessidade de maior capacitação para gerir recursos e buscar projetos 

que beneficiem a população, principalmente, na questão de emprego e renda 

(Gráficos 23 e 24).  
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Entre os secretários entrevistados, de ambos os municípios, existe a 

concepção de que, embora, sendo satisfatória, é necessário que haja uma maior 

integração entre os diversos setores administrativos do município, operando-se uma 

desconcentração do processo decisório e, ainda, que ocorra um planejamento 

conjunto para que as coisas não aconteçam de maneira inesperada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre os vereadores locais, as respostas são divergentes, variando de acordo 

com a situação partidária. Todavia, concordam na perspectiva de que seria 

necessário formular políticas públicas para a geração de emprego e renda, que são  

os principais problemas que afligem a população dos municípios. 

Contudo, sobre esta questão afirma-se a incapacidade das gestões públicas 

  Gráfico 23: Casserengue - Avaliação da ges- 
  tão  municipal                                                                            
  Fonte: Pesquisa de campo, 2010.                       

  Gráfico 24: Riachão - Avaliação da gestão  
  municipal.                                                                                
  Fonte: Pesquisa de campo, Out a dez 2010.  
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locais, incluindo, também, as anteriores, para gerar políticas de médio e longo 

prazos, voltadas para a eliminação das carências, através da abertura de novas 

fontes de renda. Tais políticas, não tiveram capacidade efetiva ou foram, até mesmo, 

inexistentes, sendo para alguns dos entrevistados decorrentes da descontinuidade 

das ações quando das mudanças de gestão.  

Portanto, faz-se necessário buscar a articulação entre políticas sociais de 

curto prazo, voltadas para a diminuição da pobreza e aquelas de médio e longo 

prazos, que se remetem à superação da pobreza. No entanto, essa articulação 

implica na necessidade da existência de um planejamento sistemático de ações, 

voltados para os objetivos do projeto de sociedade que se almeja (COHN, 2002).  

Assim pensando, investigou-se a existência de mecanismos voltados para o 

planejamento local, atentando-se à não obrigatoriedade da existência de planos 

diretores municipais, referentes a municípios com população inferior a 25.000 

habitantes, sendo o caso dos municípios estudados. No entanto, identificou-se que 

instrumentos voltados para esta finalidade se fazem ausentes, dispondo Riachão e 

Casserengue dos documentos obrigatórios como a Lei de Diretrizes Orçamentarias 

(LDO), Plano Pluri Anual (PPA) e a Lei Orçamentária Atual (LOA), que segundo os 

gestores servem de norte para as ações.  

Todavia, esses documentos não são suficientes para a definição de políticas 

de cunho permanente, exigindo o desenvolvimento sócio-econômico de um 

planejamento participativo (poder público, iniciativa privada e população). 

No que concerne à esfera pública o município de Casserengue está inserido 

no Programa Territórios da Cidadania, criado pelo governo federal em 2008, tendo 

como objetivo promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas 

básicos de cidadania, através de uma estratégia de desenvolvimento territorial 

sustentável. A lógica empreendida para a execução do programa foi o número 

expressivo de municípios portadores de baixo IDH e com pouco dinamismo 

econômico, formando diversos territórios, facilitando, assim, o planejamento de 

ações integradas para o desenvolvimento dessas regiões, demonstrando, de forma 

mais nítida, a realidade dos grupos sociais, das atividades econômicas e instituições 

de cada localidade.  

O Programa envolve 15 ministérios, com ações voltadas para infra-estrutura, 

apoio às atividades produtivas e ações de direito e cidadania. Sua logística ocorre de 

forma descentralizada, envolvendo todos os níveis de governo através da 
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participação da sociedade civil e dos colegiados territoriais. Riachão, por sua vez, 

não integra esse programa.  

Entretanto, voltando-se para a questão que envolve a representatividade 

popular na gestão do território, cabe lembrar que, embora, se tenha demostrado os 

problemas que afetam a atuação plena e autônoma dos conselhos existentes nos 

municípios pesquisados, levando-se em consideração o grande desafio posto ao 

capital humano frente à resolução destes problemas, não se pode deixar de ressaltar 

a importância desses canais e dos novos sujeitos, que vêm ganhando espaço na 

complexa relação da sociedade com o Estado, pois, como afirma Dowbor (2001) 

cada iniciativa, que avance no sentido da articulação da sociedade com o Estado, 

constitui progresso precioso que gera as dimensões institucionais de uma 

democracia mais avançada. 

Para tanto, faz-se necessário mencionar o Orçamento Participativo, enquanto 

experiência interessante que está sendo posta em prática nestes municípios, 

representando, juntamente com os conselhos, mecanismos de participação popular, 

embora, reconheça-se os perigos que circundam essa “participação”. 

Contudo, há “conselhos” municipais, que se expressam de maneira mais 

ativa, embora, constituam exceções.  

Há, ainda, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, tanto em Riachão, como em 

Casserengue, que são as organizações detentoras do maior número de associados, 

reafirmando a predominância do setor agrícola, enquanto atividade produtiva local.  

As associações comunitárias, também, se fazem presentes nestes 

municípios, constituindo-se em canais institucionais, que viabilizam a participação 

social no processo decisório local. Existem portanto, organizações sociais, como a 

de pequenos produtores, que unem-se em busca dos mesmos objetivos. As 

associações representam um elo de comunicação entre a sociedade e o poder 

público, ou seja, inserem-se no contexto da participação social, na definição de 

ações e políticas públicas. 

Nas entrevistas realizadas com alguns dos representantes de associações 

dos municípios pesquisados, questionou-se sobre a participação das entidades na 

gestão do território. Para os representantes de associações de Casserengue, foi 

comum a afirmação de que as associações participam por meio do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que reúne, mensalmente, 

representantes de diversas associações rurais do município.  
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No que diz respeito às associações de Riachão, 50% dos representantes 

entrevistados, ressaltaram que, esporadicamente, participam. Os demais, 

salientaram não participarem pelo fato de não terem sido convocados. Sobre esta 

questão é pertinente a afirmação de um representante: “se diz que se vive na 

democracia, mas, é só pra escolher os dirigentes! Seria bom se realmente 

participasse, mas, infelizmente falta espaço, tem que chegar esse momento do povo 

participar” (Informação verbal)24. 

No município de Riachão foi criado o Conselho de Desenvolvimento Rural, 

que seria um espaço que poderia articular a representatividade das associações, tal 

como ocorre em Casserengue. Todavia, enquanto prática, este Conselho limita-se a 

diligenciar questões como o acesso aos benefícios financeiros do governo federal, 

tal como o Programa Garantia Safra, reafirmando, portanto, a reflexão anteriormente 

consignada, de que a criação formal do mecanismo de participação, não assevera a 

prática participativa. 

Observou-se, inclusive, através das entrevistas, em ambos os municípios, que 

algumas das associações existentes não desenvolvem trabalhos permanentes com 

os associados e, quando tal providência é tomada, a mesma está voltada para 

questões pontuais, como a aquisição de sementes nos períodos de plantio, vacinas 

para o rebanho, entre outras ações.  

Com relação aos problemas que dificultam a atuação das associações, foram 

citados principalmente: a falta de recursos financeiros; a política partidária; a falta de 

sede própria; a falta de retorno dos órgãos, quando das solicitações e a falta de 

interesse do próprio associado. Contudo, apesar destes problemas, algumas 

entidades têm conseguido promover trabalhos interessantes através de parcerias 

com órgãos governamentais e não-governamentais, revelando ensaios de mudanças 

nas áreas onde estão sediadas nos municípios.  

A esse respeito pode-se citar como experiências bastante exitosas a 

Associação Rural de Pedrinha D'água, sediada na comunidade de mesmo nome e, 

ainda, a Associação dos Pequenos Agricultores de Santa Paula, estabelecida em 

área de assentamento (instituída em 2004), ambas na zona rural de Casserengue. 

Estas associações trabalham em conjunto com o Sindicato de Trabalhadores Rurais 

                                                 
24

 Informação obtida pelo presidente da Associação do município de Riachão, durante a pesquisa de campo 
realizada entre os meses de outubro e dezembro de 2010. 
 



151 

 

de Casserengue, vinculado ao Pólo Sindical e às Organizações da Agricultura 

Familiar da Borborema (Pólo da Borborema), à Assessoria e Serviços e Projetos em 

Agricultura Alternativa - ASPTA, além de algumas outras entidades. 

Através da articulação dos associados, com as entidades, um conjunto de 

ações estão sendo executadas, localmente, promovendo a capacitação dos 

agricultores, o fortalecimento da agricultura familiar, gerando alternativas para a 

permanência do homem no campo. Tais ações integram uma gama de estratégias de 

organização política e social como: o Fundo Rotativo Solidário de Criação Animal25 

(especialmente cabra e ovelha); o Banco de Sementes Comunitário, que 

disponibiliza grãos para a plantação e o Banco Comunitário, criado, exclusivamente, 

com recurso das famílias envolvidas, destinado ao empréstimo financeiro nas 

situações emergenciais. Além da lógica de organização social, pode-se lembrar 

ainda: o trabalho de educação contextualizada, ministrado por jovens locais que se 

capacitaram e tornaram-se multiplicadores; a utilização do modelo de produção 

agroecológico; a construção de várias cisternas calçadão, nas quais a água captada 

volta-se, exclusivamente, para a produção agropecuária; a construção de poços 

artesianos; a forragem de animais; a produção de hortaliças, além das visitas de 

intercâmbio a outras comunidades para aquisição e troca de experiências (22, 23, 24 

e 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 O agricultor é beneficiado com três animais que reproduzirão e, após dois anos, ele os devolve, pois, serão 

repassados para uma outra família. 
 

Figura 22: Horticultura familiar na Comunidade  
Pedrinha D'água, zona rural de Casserengue. 
Fonte: O autor, 2010.                                                                                           
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     Figura 23: Produção familiar de galinhas na    
     Comunidade Pedrinha D'água, zona rural de               
     Casserengue. 
     Fonte: O autor, 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 24: Cisterna Calçadão no Assentamen- 
     to Santa Paula, zona rural de Casserengue. 
     Fonte: O autor, 2010. 
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Essas ações resultam da elaboração de projetos. Para tanto, existe instituído 

no município, uma comissão de projetos formada por pessoas da comunidade, 

restrita, não apenas, a essas duas associações, englobando o conjunto de 

interesses de todas as associações de agricultores do município, totalizando 22 

associações.  

Esses projetos são formulados com o apoio das entidades que, também, 

oferecem subsídios técnicos. Cabe ressaltar o projeto que resultou no mapeamento 

do município, com o objetivo plotar as localidades e as áreas propícias aos 

diferentes tipos de produção (Figura 26). Os recursos para execução dos projetos 

são oriundos de parcerias governamentais, ONGs nacionais, como a Cáritas 

Brasileiras e, também, internacionais.   

   Figura 25: Implantação da cerca de tela no As- 
   sentamento Santa Paula, zona rural de Cas- 
   serengue.  
   Fonte: O autor, 2010. 
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 Figura 26: Mapa do município de Casserengue. 
 Fonte: O autor, 2010. 

 
 
 
Em Riachão podem ser considerados como exemplos bem sucedidos, a 

Associação dos Trabalhadores Rurais do Baixio-ATRB, criada na década de 1980, 

logo após a fundação do assentamento rural, dispondo na área de produção 

conjunta de roçado coletivo, do qual 25% da produção é destinada à associação, 

sendo o restante dividido entre os agricultores associados que realizaram o cultivo, 

contando, ainda, com a criação de animais (principalmente ovinos), organizada pela 

associação, mas produzida individualmente. 

Através da ATRB objetivos foram alcançados como: construção de 

reservatórios de água, compra de trator e encanamento de água procedente de poço 
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artesiano para a comunidade, decorrentes da articulação com entidades 

governamentais como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA e o Projeto Cooperar, pertencente ao governo do Estado. No entanto, 

percebe-se uma carência de parcerias, que resulta na limitação quanto à formulação 

e execução de novos projetos. Outro exemplo que merece ser destacado é a 

Associação dos Moradores Artesãos de Riachão - AMAR, sediada na área urbana, 

que tem como objetivo, a geração de renda através do artesanato, tendo em vista  

as habilidades do capital humano local para os trabalhos manuais (Figuras 27 e 

28).Toda a produção artesanal, gerada pelos associados é comercializada 

localmente e exposta em feiras de artesanato, promovidas pelo SEBRAE. O Serviço 

Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE e o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial - SENAC, são as instituições que dão apoio a esta 

iniciativa, prodigalizando cursos para a comunidade como: diferentes modalidades 

de pintura, corte e costura, cerâmica, além de cabeleireiro, mecânica de motos, etc.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figura 27: Artigos produzidos pelas artesãs da AMAR- Espaço de comercialização. 
    Fonte: O autor, 2010. 
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  Figura 28: Curso de vestimentas para apicultores  
  promovido pela AMAR. 
  Fonte BERNARDO, 2010. 

 

 

Há, ainda, a Associação dos Apicultores do município de Riachão, conhecida 

como 'Casa do Mel', localizada no Assentamento Baixio, desenvolvendo trabalho de 

capacitação na área produtiva da apicultura, além da produção do mel, através da 

unidade local de extração, que garante o beneficiamento e a comercialização do 

produto (Figura 29). Estes últimos processos ocorrem por intermédio da Associação 

de Promoção do Desenvolvimento Sustentável (APRODES), vinculada à 

Cooperativa Regional dos Produtores Rurais LTDA (COAPRODES), sediada no 

município de Bananeiras, que articula produtores do Brejo e Curimataú, através do 

Projeto Apis, pensado pelo SEBRAE. A associação mantém parceria, também, com 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), INCRA e a UFPB. 

Durante o ano de 2010, através da CONAB, vinculada ao Ministério da 

Agricultura, a entidade forneceu para as escolas do município, diversos produtos 

alimentícios originários da agricultura familiar (Figura 30). Conta com projetos 

voltados para potencialidades locais, através do beneficiamento de frutos nativos, 

como o umbu, para a produção de doces, geleias e polpa de frutas. 
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        Figura 29: Processo de produção e comercialização do mel.                       
        Fonte: BERNARDO, 2010.                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 “Desde que teve inicio em 2008, a Associação dos Apicultores, já produziu 

em torno de 6.000 kg de mel, devido ao grande potencial local para o produto, 

gerando uma complementação de renda para os associados” (Informação verbal)26 

Essas iniciativas são importantes de serem relatadas, tendo em vista que 

indicam melhorias nas condições de vida, através de novas práticas produtivas e da 

renda que está sendo gerada, demonstrando, também, indícios de organização 

social. Entretanto, o maior problema enfrentado “é a dificuldade do associado 

                                                 
26

 Informação cedida pelo presidente da Associação dos Apicultores, durante a pesquisa de campo realizada 
entre os meses de outubro e dezembro de 2010. 

  Figura 30: Distribuição de mudas frutíferas em  
  comunidades rurais. 
   Fonte: BERNARDO, 2010. 
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entender que ele é que faz a associação, que as coisas só dão certo se cada um se 

conscientizar de sua importância individual e acreditar que juntos se consegue os 

objetivos” (Informação verbal)27. Esta posição coincide com a dos demais 

representantes da associação. 

Analisando-se as duas realidades municipais, pode-se afirmar a existência de 

uma maior organização do associativismo em Casserengue, existindo uma 

articulação conjunta e, de certo modo, permanente entre todas as associações, 

indicando maior capacidade de intervenção na realidade. 

Todavia, essas experiências, no conjunto, demonstram a capacidade de 

mobilização e indicam novas formas de organização social, considerando que o 

sucesso da instituição resulta, em grande parte, do empenho, na articulação e na 

credibilidade que envolvem à instituição, por aqueles que a lideram, resultando no 

enfrentamento das adversidades, na busca por projetos conjuntos, seguindo a 

lógica, não para fins privados, mas para projetos coletivos. 

Portanto, experiências de natureza associativa/comunitária quando 

incentivadas, ampliadas e solidificadas, podem influir na construção de uma relação, 

verdadeiramente cidadã, através de uma participação autônoma e construtiva, 

resultando num  processo de racionalização administrativa, no qual a população 

solidariamente organizada, contribua nas decisões relacionadas à  construção da 

dimensão social da sua qualidade de vida.  

Todavia, a construção de uma plena cidadania constitui-se em um grande 

desafio a ser ainda enfrentado pelos moradores destes municípios, tendo em vista a 

existência de ações centralizadas, decorrentes da incipiente participação popular, 

uma vez que os conselhos, nos moldes como estão configurados localmente, não 

podem ser tidos como verdadeiramente representativos. 

Portanto, o entendimento das relações políticas refletem, diretamente, nas 

formas de uso e nos conteúdos do território.  

Enfim, o poder diferenciado de atores ou grupos específicos, significa a maior 

capacidade de influenciar as decisões e demandar ações voltadas para os 

interesses sociais da comunidade. É preciso que os horizontes da política local 

sejam ampliados, sendo adotada uma concepção de política, enquanto relação 
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 Informação cedida pelo presidente da Associação de Riachão, durante a pesquisa de campo realizada entre os 

meses de outubro e dezembro de 2010. 
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democrática, que as pessoas adquiram a consciência que o poder público engloba a 

coletividade, devendo suas ações estarem volvidas para a melhoria da qualidade de 

vida dessa coletividade e, de modo algum, ser usado em função de favoritismos de 

grupos. Só assim, será possível a construção de uma nova realidade, onde o 

território seja instrumentalizado para promover a vivência de uma cidadania plena.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A produção do território político ocorre mediante o aporte normativo 

Constitucional que orienta a organização político-territorial do país e, 

consequentemente, a dinâmica da produção de novos compartimentos políticos. 

Neste sentido, os momentos em que foram criados mais recortes políticos-territoriais 

condizem com as ocasiões, nas quais se operou uma maior abertura política, a partir 

do fortalecimento do poder estadual e municipal.  

 Esse contexto de descentralização do poder foi observado na Constituição de 

1946, orientando a construção da norma Constitucional de 1988, vigente no país, 

que após ser promulgada refletiu no acionamento de inúmeros processos difundidos 

por todos os estados, objetivando a criação de novos municípios. Essa dinâmica foi 

estimulada pelo fato de que os Estados obtiveram o poder de legislar sobre suas 

fronteiras internas.  

 No entanto, esse processo ocorreu de maneira diversificada, pois, os Estados, 

com legislação proibitiva, mantiveram uma dinâmica restrita no que tange à 

reformulação de suas fronteiras, enquanto outros, de legislação mais aberta, 

apresentaram uma elevada dinâmica de criação de novos municípios. Insere-se 

neste último contexto, o Estado da Paraíba, que produziu 52 novos municípios.  

 A compreensão do processo de formação de municípios consiste em um fator 

singular para a análise geográfica, tendo em vista a questão dos movimentos e 

conflitos sociais presentes na (re)definição do território. No entanto, faz-se 

necessário entender, não apenas, o modo como se dá a formação do território 

político, mas, principalmente, o porquê da construção de tal território. Neste sentido, 

salienta-se que a formação dos municípios se sustenta em projetos e 

intencionalidades, ficando algumas delas camufladas em meio a outras.   

 Os discursos políticos que justificaram a concretização dos projetos territoriais 

de produção de novos municípios, no Estado da Paraíba, embasaram-se na 

elevação da qualidade de vida da população, através da supressão de carências 

básicas, viabilizadas pela aplicação de recursos financeiros como o FPM. 

Empregava, ainda, como pressuposto, a concepção da democratização do poder, 

difundida na idéia de que a aproximação do aparelho estatal com a comunidade 

promoveria uma maior participação da população nas questões relativas às políticas 

públicas locais. 
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 Assim, a pesquisa confirmou que com a instalação dos municípios de  

Riachão e Casserengue, ocorreram  melhorias para o contexto social, resultantes 

dos serviços “que ficaram mais próximos”, segundo os entrevistados. 

 Todavia, ainda, de acordo com a pesquisa realizada nos municípios 

supracitados, a problemática residiu no processo de gestão do território, ressaltando-

se que se os distritos fossem contemplados com serviços públicos de qualidade, 

neste período não teria havido a promoção de novos municípios. Entretanto, como 

tal não ocorreu, as carências vivenciadas, cotidianamente, pelas populações nos 

distritos, propiciou o advento do movimento emancipacionista.  

 Por outro lado, não se pode descartar o componente, estritamente, político-

eleitoral, que permeou toda a dinâmica do processo. 

 Assim sendo, como os preceitos vigentes na Constituição Federal não se 

tornaram a realidade aspirada e pretendida pelas comunidades, faz sentido o 

seguinte comentário: “foi bom até certo ponto, porque nos tornamos prisioneiros da 

própria emancipação política. Criou-se uma dependência, por meio da centralização 

dos empregos e da questão política partidária. A prefeitura tornou-se uma máquina 

pública para se comprar votos” (Informação verbal)28. 

 Observou-se, a continuidade das práticas políticas conservadoras, como as 

de cunho clientelista, assistencialista e patrimonialista, inviabilizando a concretização 

da democracia desejada. Portanto, embora, a instauração desses municípios tenha 

se consumado através da concepção do progresso democrático e do fortalecimento 

da cidadania, a análise do contexto local quanto aos seus conteúdos político, 

econômico e social, indicou as limitações que engessaram a viabilidade e a 

construção do que fora, incialmente, desejado e registrado na Constituição Federal.  

 Assim, o estudo da dinâmica territorial possibilita perceber, através do próprio 

território, os signos e a apropriação diferenciada dos direitos e deveres sociais, no 

que tange ao exercício da cidadania (GOMES, P., 2006a). 

 Nesta vertente, o recorte espacial, aqui, estudado, embora tenha sido 

contemplado com melhorias, a realidade, nele existente, ainda é bastante precária, 

evidenciado que o problema maior reside na forma como a gestão do território vem 

sendo realizada. 

 Portanto, faz-se necessária uma gestão adequada dos serviços, com  

                                                 
28

 Informação cedida por uma moradora de Riachão, durante a pesquisa de campo realizada entre os messes de 
outubro e dezembro de 2010. 
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distribuição eficiente e equitativa, a partir da formulação e execução de projetos que 

tragam respostas aos problemas do lugar, ou seja, que o uso do território se dê a 

partir de uma coerência social. 

 No entanto, atestou-se através da pesquisa, que os canais institucionais 

viabilizadores da gestão compartilhada do território, estabelecidos 

constitucionalmente, se limitam quase que, exclusivamente, a questões de cunho 

burocrático, não ocorrendo de fato uma participação mais independente da 

população, contraditando a acepção de que a aproximação do poder público da 

comunidade, a partir da criação do município, refletiria no aprimoramento da prática 

participativa pela população. 

 Assim, o modelo político, gestado desde o processo colonial, ainda apresenta 

claros indícios, no recorte espacial estudado, daí resultando a inexistência do projeto  

participativo como seria desejável. Para tanto, torna-se necessário que esses 

modelos sejam revistos e superados, através da adoção de uma nova concepção de 

política, vista como relação democrática.  

 Neste sentido, a cultura politica da população como um todo precisa ser 

alterada, salientando-se que o conhecimento exerce papel primordial, mostrando, 

cabalmente, que somente a educação é capaz de transformar e construir uma nova 

realidade sócio-territorial.  

A realidade para mudar sugere a mudança de mentalidade do povo. Logo, a 

melhoria da qualidade de vida, exige um gerenciamento adequado do território, 

envolvendo decisões políticas, planejamento, fiscalização e distribuição de recursos. 

Para tanto, torna-se essencial a capacidade de organização e participação política 

da sociedade nas decisões locais, buscando sanar as dificuldades e desigualdades 

existentes no território, que deve ser configurado de modo a propiciar a todas as 

pessoas, todo o conjunto de serviços sociais necessários para uma vida digna, pois, 

como afirma Santos (2007) não é possível imaginar uma cidadania que prescinda do 

componente territorial. 

Finalmente, a vivência de uma cidadania plena só poderá ser projetada, 

mediante a construção de uma consciência coletiva, libertária e solidária, através da 

busca conjunta de medidas que possam atingir os problemas estruturais, 

respondendo as aspirações da sociedade e, assim, propiciar condições concretas 

para o desenvolvimento social e territorial.  
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APÊNDICES 



 

 

a) Formulários para o trabalho de campo 
 Prefeito (Roteiro 1)  

 
      MUNICÍPIO____________________     DATA LEVANTAMENTO _____/ ____/ _____ 
 

1. Identificação 

Nome:________________________________________________ ____Idade:______________ 

Natural de:_______________ Escolaridade___________Residente em:__________________ 

Profissão:_________Inicio da gestão:___/___/____ Partido ou coligação que o elegeu?_____ 

 

2. Qual a importância da emancipação do município? 

3. Como se deu o processo que resultou na emancipação deste município? De onde 

partiu, quem foram os atores? 

4. Você lembra de algum conflito que tenha existindo entre a população e políticos de 

ambos os municípios, no momento da emancipação e divisão territorial deste 

município? 

(   )Não                   (   )Sim. Qual e porque?_______________________________________________ 

5. Você sabe quais foram os critérios para definir os limites do município?  

6. Qual a participação do senhor no movimento de emancipação? 

7. Existem organizações não governamentais (ONGS) atuando no município? Caso sim, 

quais e o que elas desenvolvem? 

8. Como se dão as relações entre a população local e administração pública municipal? 

As questões são tratadas por meio de representações ou os indivíduos buscam 

pessoalmente tratar de seus interesses? 

9. Qual a sua opinião sobre a atuação de instituições (conselhos) que representam a 

sociedade civil? Quais estão constituídos no município? E como tem sido sua 

participação? 

10. A população civil organizada participa da formulação e implementação de politicas 

públicas no município? Como e por quê? 

11. Quais são as principais politicas públicas e/ou programas que estão sendo 

implementados neste município, sob a forma de parceria ou com recursos do governo 

municipal, estadual e federal? 

12. Existem politicas públicas implementadas neste município, voltada especificamente 

para o contexto rural? Quais? 

13. Quais são as metas básicas de sua gestão? Elas estão sendo alcançadas?  

(   )Sim       (   )Não     (   )Em parte.  Porquê?____________________ _________________ 

14. Quais são os principais problemas vivenciados pelo município? Como o senhor têm 

lidado com esses problemas? E quais as possíveis soluções?  

15. Na sua opinião o poder público pode contribuir para melhorar as condições de vida 

da população local? 

(   )Sim. Como?______________________________________________________________  

(   )Não. Porque?_____________________________________________________________  



 

 

(   )Em parte. De que forma?_____________________________________________________  

16. Quais tem sido as principais reivindicações da população municipal e quais delas já 

foram ou estão sendo atendidas? 

17. Quanto ao comportamento do eleitorado, que fatores exercem mais influência no 

resultado de eleições neste município? 

18. Quanto à infra-estrutura e aos equipamentos coletivos de saúde, de educação e 

lazer, eles atendem as necessidades da população local? Por quê?  

19. Das secretárias a seguir, quais compõem a organização política-administrativa do 

município? 

(   )Saúde                              (   )Educação                 (   )Planejamento 

(   )Obras                              (   )Agricultura                (   ) Finanças     

(   )Outras_________ 

20. O município faz parte de alguma associação? Qual e por quê?  

21. Existem reunião de prefeitos do Curimataú? Qual o objetivo e por quê? 

22. Com quais cidades há uma maior integração municipal? De que forma se dá essa 

integração? 

23. Quais são as atividades econômicas que contribuem para o dinamismo da economia 

local e para geração de emprego e renda no município? 

24. Na sua opinião, no município existe ainda alguma potencialidade econômica que 

necessite ser explorada? Porque isso ainda não aconteceu? 

25. Quais são as fontes de arrecadação financeira do município? Qual delas é a 

principal fonte? 

(   )FPM   (   )IPTU   (   )ICMS   (   )ISS    OUTRAS___________________________________  

26. Qual a importância dos programas de transferência de renda (Aposentadorias, Bolsa 

Família,Previdência Social, etc.) para o município? Os pagamentos destes benefíc ios 

acontecem no próprio município? 

27. Apesar da não obrigatoriedade do Plano Diretor para os municípios com até 20 mil 

habitantes, quais mecanismos de planejamento urbano têm sido utilizado neste 

município? 

28. Como têm sido investidos, no município e na cidade, os recursos financeiros 

arrecadados? Há alguma forma de participação da população no direcionamento e 

gestão dos recursos?  

29. O município dispõe de: 

Lei Orgânica?_________________________________________________________________  

Planta do município e da cidade?_________________________________________________  

*Lei de Diretrizes Orçamentárias?________________________________________________  

*Plano Plurianual de investimentos?_______________________________________________  

*Lei Orçamentária Anual?_______________________________________________________  

(* A população local participa da formulação destas politicas? Como?)  

30. Qual a avaliação que o senhor faz de sua gestão? Por quê?  



 

 

Roteiro de entrevistas 

 
Vereadores (Roteiro 2)  

 
 
MUNICÍPIO____________________     DATA LEVANTAMENTO _____/ ____/ _____ 
 

 Identificação 

Nome:_______________________________________________________  Idade:__________ 

Natural de:_______________ Escolaridade___________ Residente em:_________________ 

Profissão:_________ Inicio da gestão:___/___/____Partido ou coligação que o elegeu?_____ 

 

2. Qual a importância da emancipação do município? 

3. Como se deu o processo que resultou na emancipação deste município? De onde 

partiu, quem foram os atores? 

4. Você lembra de algum conflito que tenha existindo entre a população e políticos de 

ambos os municípios, no momento da emancipação e divisão territorial deste 

município? 

(   )Não                   (   )Sim. Qual e porque?________________________________________________ 

5. Você sabe quais foram os critérios adotados para definir os limites do município?   

6. Qual a participação do senhor no movimento de emancipação? 

7. Na sua opinião o poder público pode contribuir para melhorar as condições de vida 

da população local? 

(   )Sim. Como?_______________________________________________________________  

 (   )Não. Porque?_____________________________________________________________  

(   )Em parte. De que forma?_____________________________________________________  

8.Quanto à infra-estrutura e aos equipamentos coletivos de saúde, de educação e lazer, 

eles atendem as necessidades da população local? Por quê?  

9. Quanto ao comportamento do eleitorado, que fatores exercem mais influência no 

resultado de eleições neste município? 

10. Quais tem sido as principais reivindicações da população municipal encaminhadas 

aos vereadores? Como os vereadores atendem a essas reivindicações?  

11. Qual a periodicidade das sessões? E que assuntos são discutidos?  

12. Quais são os principais problemas vivenciados pelo município? Como os 

vereadores têm lidado com esses problemas? Quais as possíveis soluções?  

13. Na sua opinião, quais foram os projetos mais importantes encaminhados a Câmara 

durante essa legislatura? Foram aprovados? 

14. A gestão atual já vetou algum projeto aprovado pelo conjunto de vereadores? 

Quais? Por quê? 

15. Já aconteceu de a Câmara deixar de aprovar algum projeto de lei encaminhado pelo 

gestor municipal? Quais? E porque? 

16. A população civil organizada participa da formulação e implementação de políticas 



 

 

públicas no município? Como e por quê? 

17. Como o (a) senhor (a) avalia a atual gestão municipal? Por quê?  

(  )ótima   (   ) boa    (   )regular   (   )péssima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Roteiro de entrevistas 
Presidentes de Cooperativas, Associações e Sindicatos (Roteiro 3) 

 
     MUNICÍPIO____________________     DATA LEVANTAMENTO _____/ ____/ _____ 

1. Identificação 

     Nome: _____________________________________________________Idade:_______ 

     Profissão: __________________       Escolaridade:_____________ 

     Instituição:__________________________________________________________ 

     Ano de fundação:________Nº de Associados______ 

 

2. Quais os objetivos desta instituição? E quais serviços presta aos associados? 

3. A instituição é filiada a alguma entidade ou partido político? Porquê? 

(   )Sim                                  (    )Não 

4. Como é a atuação desta instituição? E como se dar a escolha dos dirigentes 

5. A instituição desenvolve algum tipo de atividade comunitária? 

6. A instituição tem sido solicitada pelo prefeito para participar da gestão municipal? De que 

forma? 

7. Que recursos mantém a instituição? Ela mantém alguma parceria com instituições do 

município ou de outros municípios da região? 

8. Quais as principais reivindicações encaminhadas por esta instituição? A quem são 

encaminhadas? 

9. Na execução das atividades da instituição, existe  a interferência de algum grupo político? 

Porque isso acontece? 

10. Quais os principais problemas enfrentados para a execução de suas atividades?  

11. Na sua visão, a sociedade participa da gestão municipal? Como se dá? 

12. Como o (a) senhor (a) avalia a atual gestão municipal? Porque?  

         (  )ótima   (   ) boa    (   )regular   (   )péssima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Roteiro de entrevistas 
Presidentes do Conselho Municipal (Roteiro 4)- Adaptado (SILVA, 2006) 

 
MUNICÍPIO____________________     DATA LEVANTAMENTO _____/ ____/ _____ 
 

1. Identificação: 

Conselho:____________________________________________________Nº de conselheiros______ 

Nome: _____________________________________________________Idade:_______ 

Profissão: __________________       Escolaridade:_____________ 

Possui vinculo de parentesco com o atual prefeito e vice-prefeito? 

(   )Sim. Qual?__________________   (   ) Não 

 

2. Quais os objetivos deste conselho? E com que frequência acontecem as reuniões (semanais, 

quinzenais, mensais, bimestrais, etc)? 

3. Como se dar a participação do Conselho na implantação de politicas públicas locais? 

4. As ações deliberadas por este conselho frequentemente são atendidas? 

(    )Sim                           (   )Não. Porque?________________________________________ 

5. Quais os critérios para seleção dos conselheiros? 

6. Existem interferências externas no que tange as decisões desse conselho? 

7. Como é a relação do Conselho com a administração municipal? 

8. Quais os principais problemas enfrentados por este conselho? 

9. Como o (a) senhor (a) avalia a atual gestão municipal? Por quê?  

(  )ótima   (   ) boa    (   )regular   (   )péssima 



 

 

 

Roteiro de entrevistas 
Secretario municipal de educação (Roteiro 5) 

 
  Identificação: 

Nome:________________________________________________________  

     Profissão:_________Escolaridade:__________Local de     residência (cidade):____________ 

    Possui vínculo de parentesco com o atual prefeito ou vice-prefeito? Qual? 

(   )Não                     (     ) Sim. Qual? ________________________________________  

 

  Informações: 
 
    1. Quantas escolas existem no município? 
 
 ______ Federal   
 
______ Estadual 
 
______ Municipal 
 
______ Privadas. 
 

2. Quantos alunos existem matriculados nas escolas do município? E que séries são 

oferecidas? 

______Infantil_________(séries) 

______Fundamental_________ 

______Médio___________ 

 

3. Existem escolas em todos os povoados da zona rural? 

(   ) Sim. Quantas?___________________Atendem a quais séries?_______ 

(   )Não. Porque____________________________________________________________________ 

4. Qual o percentual de evasão escolar? O que fato contribui para isso? E o que esta sendo feito 
para reverter este problema? 

5. Existem no município programas para a alfabetização de jovens e adultos? 

(   )Sim. Nº de matriculados________________________________________________________________ 

(  ) Não. Porque?________________________________________________________________________ 

(   )Em termos. Explique:__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 Caso a resposta seja sim, esses programas mostram-se efetivos? Por 

quê?_________________________________________________________________________________ 

6. Na sua opinião, os equipamentos coletivos de educação existentes no município atendem as 

necessidades da população? Por quê?______________________________________________  

7. Como é feito o atendimento à população da zona rural? A prefeitura disponibiliza serviços de 

transporte para os alunos? 



 

 

 

(   )Sim. Qual o tipo de transporte?______________________________________________________ 

 (   ) Não. Por quê?_____________________________________________________________  

8. Quais os materiais que são disponibilizados pela prefeitura para os alunos: 

(   )fardamento              (   ) material escolar               (   ) merenda           (   ) outros_______________ 

9. A infra-estrutura escolar existente atende as necessidades de formação dos alunos 

matriculados? Por quê? 

10. As escolas dispõem de biblioteca? (   ) Sim                      (   ) Não      (    )Em parte. Explique:____ 

11. Quantos profissionais da área de educação fazem parte do quadro de pessoal desta 

secretária? Quantos tem curso superior? 

             (Quant. Total)                           (Quant. Portando nível superior) 

_______________Professores______________ 

_______________Coordenadores e supervisores________________ 

_______________Diretores_________________ 

_______________Outros___________________ 

 

12. Os professores participam de cursos de qualificação ou aperfeiçoamento profissional? Quais? 

como se dar a seleção e qual a periodicidade? 

13. Existem algum tipo de convênios com entidades públicas e privadas? Caso sim, qual e e quais 

os objetivos? 

14. Existem trabalhos voluntários coordenados por esta secretaria? Qual o objetivo e a 

quem se destina? 

15 Existe alguma forma ou meio que viabilize a população local participar da gestão da educação 

deste município? 

(     )Não       (    ) Sim. Qual e como isso acontece?_____________________________________________ 

Caso a resposta seja sim, essa participação se dar de forma ativa “frequente”? (    )Não   (   )Sim. E quais as 

principais reivindicações e/ou problemas apontados pela população local no que se refere ao setor da 

educação? E ainda, em que medida estam sendo atendidos?_____________________________________ 

16. Qual a sua opinião sobre a atuação de instituições (conselhos) que representam a 

sociedade civil? Quais estão constituídos no setor da educação deste município? E como 

tem sido sua participação? 

17. Quais são os principais problemas enfrentados no município no que diz respeito à prestação do 

serviço público de educação? (Descrever)



 

 

 

18. Quais políticas públicas de educação estão em desenvolvimento no município no atual governo municipal? 

Projeto  Objetivo  
Tempo em 

execução 

Origem do 

recurso 

(Federal, 

Estadual ou 

Municipal 

N. de pessoas 

atendidas 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

19. Quanto ao setor de educação, qual a avaliação que o(a) senhor(a) faz da atual gestão municipal?  Por quê?  

 

  20. Como o (a) senhor (a) avalia a atual gestão municipal?       (  )ótima   (   ) boa    (   )regular   (   )péssima  

Por quê?_______________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________



 

 

Roteiro de entrevistas 
Secretário municipal de Saúde (Roteiro 6) 

 
  
MUNICÍPIO_____________________DATA LEVANTAMENTO _____/ ____/ _____  

1.  Identificação: 

Nome:________________________________________________________  

Escolaridade:__________________Profissão:___________________________  

Local de residência (cidade):______________________________________ 

Possui vínculo de parentesco com o atual prefeito ou vice-prefeito?  

(   ) Não.         (   ) Sim. Qual?__________________________________________  

  Informações: 
 
2. Quantas instituições públicas de saúde existem na cidade? 
 
 ______ Hospital   

______ Posto de Saúde 

______ Maternidade 

______Clínica médica 

______Consultórios odontológicos 

_______Laboratório de análises 

______ Outros (descrever) ______________________________________. 
 

3. Existem serviços de saúde privados no municípios? 

______Hospital 

______Clínica médica 

______Laboratório de analises 

______Consultórios médicos 

______Consultórios odontológicos 

 

4. Quais os serviços prestados na cidade pelas instituições públicas de saúde (Ex: médico-
ambulatorial, odontológico, laboratórios, etc)? (descrever). 

5. Número total de leitos: _________________ 

6. Número total de ambulâncias:____________ 

7. Na sua opinião, os equipamentos coletivos de saúde existentes no município atendem as 

necessidades da população? Porquê? 

8. Como é feito o atendimento à população da zona rural? 

9. Sobre os profissionais da saúde que atuam na cidade no serviço público: 

 Quantidade total e local de residência do: 

- Médico: ___________residente em:_________________ 

- Enfermeiro: ____________residente em:_________________ 

- Técnico de enfermagem: __________residente em:_________________ 

- Auxiliar de enfermagem: __________residente em:_________________ 



 

 

- Fisioterapeuta: _________________residente em:_________________ 

- Fonoaudiólogo: __________________residente em:_________________ 

- Psicólogo: _____________________residente em:_________________ 

- Bioquímico: ____________________residente em:_________________ 

- Biomédico: _____________________residente em:_________________ 

- Farmacêutico: __________________residente em:_________________ 

- Técnico em raio X: ______________residente em:_________________ 

- Outros (descrever):_______________________________________________ 

                ________________________________________________________________ 

 

10. Quantos profissionais da área de saúde fazem parte do quadro de pessoal desta 

secretária?_____  Quantos são efetivos?________ 

 

11. No caso dos serviços de saúde não disponível na cidade: 

a) Principais casos de encaminhamentos/ cidade/ freqüência semanal/ meio de transporte mais utilizado:  

Casos de Encaminhamentos 
 Cida

de  

 

Freq.  por Semana 

 

Meio de transporte 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

12. Esta secretaria faz parte de consórcios inter-municipais? Quais e por quê? 

13. Existem convênios com entidades públicas e privadas? 

14 Existe alguma forma ou meio que viabilize a população local participar da gestão da saúde deste 

município? 

(     )Não       (    ) Sim. Qual e como isso acontece?_______________________________ 

 



 

 

Caso a resposta seja sim, essa participação se dar de forma ativa “frequente”?  

(    )Não   (   )Sim. Quais as principais reivindicações e/ou problemas apontados pela população local no que 

se refere ao setor da saúde? E em que medida estam sendo 

atendidos?_____________________________________________________________________________ 

15.  Qual a sua opinião sobre a atuação de instituições (conselhos) que representam a 

sociedade civil? Quais estão constituídos no setor da saúde deste município? E como tem 

sido sua participação? 



 

 

 

 

 

16. Quais políticas públicas de saúde estão em desenvolvimento no município no atual governo municipal?  

Projeto  Objetivo  Tempo em execução N. de pessoas atendidas 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

17. Quais são os principais problemas enfrentados no município no que diz respeito à prestação do serviço público de saúde?  

(Descrever).________________________________________________________________________________________________________________________ 

18. Quanto ao setor de saúde, qual a avaliação que o senhor faz da atual gestão municipal?  

Porque?__________________________________________________________________________________________________________________________ 

  19. Como o (a) senhor (a) avalia a atual gestão municipal?       (  )ótima   (   ) boa    (   )regular   (   )péssima Porque?



 

 

 

 

                                       
              Roteiro de entrevistas                                Nº_________ 

População local (Roteiro 7) 
 

MUNICÍPIO____________________     DATA LEVANTAMENTO _____/ ____/ _____ 
 

1. Identificação do Entrevistado 

Nome: ______________________________________________________Idade:_______ 

Profissão: __________________       Escolaridade:_____________ 

Reside na: (   ) Zona rural                                        (   ) Zona Urbana 

2. Renda Familiar (salário Minimo)  

(   ) Menos de 1                       (   )1 salário                      (   ) Entre 1 e 2 

(   )Entre 2 e 3                         (   ) Entre 3 e 4                 (   ) Entre 4 e 5       (    ) Mais de 5 

 

3. O senhor é beneficiado com algum programa de transferência de renda, tais como: 

aposentadoria, Bolsa Familia, etc.? 

(   )Sim. Qual (is)?_________________________________________________________ 

(   ) Não. 

4. Número total de filhos?        (   ) nenhum             (   ) 1 a 3                   (   ) 3 a 5                 (   ) Mais 

de 5 

5. Condição de moradia?     (   ) Própria                    (   ) Alugada                                   (   ) 

Outra______________ 

6. Em caso de moradia própria, qual foi a forma de aquisição? 

(   ) Recurso próprio          (   ) Financiamento                        (   ) Outro______________ 

7. Eletrodomésticos de que dispõe: 

(   )Geladeira                 (   )computador____  com internet  (   )maquina de lavar         (    )ferro de passar   

(   )televisão                   (   )telefone ____celular                  (   ) Aparelho de DVD         

(   )aparelho de som       (   )fogão                                         (   )liquidificador    

8. Participa de alguma associação, sindicato, cooperativa ou conselho municipal? 

(   ) Sim. Qual?__________________________________________________________________________ 

(   ) Não. Porque?________________________________________________________________________ 

(   ) Em parte. De que forma?_______________________________________________________________ 

9. O senhor é afiliado a algum partido político? 

(   ) Sim. Qual? E por que se afiliou a esse partido?______________________________________________ 

(   ) Não. Por quê?_______________________________________________________________________ 

10. Você tem participação ativa na vida política do município? Buscando se informar do que está 

sendo decidido pelo poder público para o contexto municipal? 

(   ) Sim. Como se dá essa participação?______________________________________________________ 

(   ) Não. Por quê?_______________________________________________________________________ 

11. Qual sua opinião sobre a emancipação política do município? 

 (   )Bom                                          (    )Ruim                                         (   )Não tem opinião formada a esse 

repeito 

12. Você participou desse movimento? Porque? 



 

 

 

 

(   )Sim                                                                    (   )Não 

13. Você lembra ou ouviu falar de algum conflito que tenha existindo entre a população e 

políticos de ambos os municípios, no momento da emancipação e divisão territorial deste 

município? 

(   )Não                   (   )Sim. Qual e porque?____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

14. Na sua opinião, quem foram os principais beneficiados com a criação deste município? 

(    )A população como um todo              (   )Os políticos e seus aliados                       (    )Outros__________ 

15. Você encontra no município onde reside, todos os bens e serviços que necessita no seu 
cotidiano?   

 (    ) Sim.         (    )Não.  

16. Desloca-se a outras cidades para adquirir mercadorias e serviços de consumo cotidiano?   

(   ) Sim - Quais são as cidades que você procura? ____________/ ___________/ _______________ 

(   ) Não  

Deslocamentos:  1) De:  ____________________ Para:_________________________  

Motivo Meio de transporte Freqüência 

 

______________ 

______________ 

______________ 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

(   ) raramente (   ) 1 vez por 

mês 

( ) 4 a 5 

vezes/semana 

(   ) 1 vez por 

ano 

(   ) 2 a 3 vezes 

por mês 

(   ) todos os dias 

(   ) 2 a 3 vezes 

por ano 

(   ) 1 vez por 

semana 

(   ) mais de uma 

vez por dia. 

(   ) 4 a 5 vezes 

por ano 

(   ) 2 a 3 vezes 

por semana 

(   )___________ 

 

2) De:  ____________________ _Para:__________________________  

Motivo Meio de transporte Freqüência 

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

(   ) raramente (   ) 1 vez por 

mês 

(   ) 4 a 5 

vezes/semana 

(   ) 1 vez por 

ano 

(   ) 2 a 3 vezes 

por mês 

(   ) todos os dias 

(   ) 2 a 3 vezes 

por ano 

(   ) 1 vez por 

semana 

(   ) mais de uma 

vez por dia. 

(   ) 4 a 5 vezes 

por ano 

(   ) 2 a 3 vezes 

por semana 

(   

)_______________ 



 

 

 

 

 

17. O que você acha mais necessário para melhorar as condições de vida da população 

municipal? 

(   ) Segurança   pública                                                (    ) Geração de emprego e renda           

(   ) Saneamento básico                                                 (    ) Equipamentos culturais e de lazer 

(   ) Construção de hospitais                                         (    ) Construção de escolas 

(   ) Ampliação do abastecimento de água                    (    ) Ampliação dos investimentos na agricultura. 

(   ) Construção de casas populares                              (    ) Melhoria das estradas e serviços de transporte 

(   ) Outros____________________________________________________________________ 

18. Na sua opinião, a população participa da gestão municipal? 

(   )Sim. Como?__________________________________________________________________________ 

(   ) Não. Porquê?________________________________________________________________________ 

(   ) Em parte. Por quê?___________________________________________________________________ 

19.  Quando a população tem algum problema que precise ser solucionado pelo poder público, a 

quem é encaminhada a solicitação? 

(   )Aos vereadores                  (    )Presidentes de conselhos e sindicatos        (   )Ao prefeito 

(    ) Outros                               (   ) Não tem conhecimento a esse repeito 

 Como se dar esse 

processo?______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

20. O que tem influenciado a sua decisão de votar nos candidatos a vereador e prefeito? 

(   )O plano de governo            (   ) A posição partidária          (    ) Os favores e benefícios           (    ) Outros 

21. Na sua opinião, a prefeitura tem contribuído para a melhoria das condições de vida da 

população local? 

(   ) Sim. De que forma?___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(   ) Não. Por quê?_______________________________________________________________________ 

(   ) Em parte. Como?_____________________________________________________________________ 

22.  Como o (a) senhor (a) avalia a atual gestão municipal? Por quê? 

(  )ótima        (   ) boa        (   )regular       (   )péssima  

 
 
 

Motivo Meio de transporte Freqüência 

 

______________ 

______________ 

______________ 

 

________________ 

________________ 

________________ 

(   ) raramente (   ) 1 vez por 

mês 

( ) 4 a 5 

vezes/semana 

(   ) 1 vez por 

ano 

(   ) 2 a 3 vezes 

por mês 

(   ) todos os dias 

(   ) 2 a 3 vezes 

por ano 

(   ) 1 vez por 

semana 

(   ) mais de uma vez 

por dia. 

(   ) 4 a 5 vezes 

por ano 

(   ) 2 a 3 vezes 

por semana 

(   )___________ 



 

 

 

 

Serviços -(Roteiro 8) 
 

MUNICÍPIO_____________________     DATA LEVANTAMENTO _______/ _______/ ________ 
Localização:_____________________  Área:__________ 
População: _____________     Urbana__________   Rural___________ 
 

Tipo e quantidade de estabelecimentos de prestação de serviços 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO 

SERVIÇOS DISTRIBUTIVOS 

Açougue   

Armarinho, presente e bijouteria   

Autopeça e acessório p/ bicicleta   

Borracharia   

Bodega   

Butique   

Distribuidora de bebidas   

Empresas atuantes no transporte 
intermunicipal de pessoas 

  

Empresas de transportes de 
pessoas – turismo e fretamento 

  

Farmácia   

Feira Livre   

Floricultura   

Frigorífico, galeteria, fruta e 
verdura 

  

Imobiliária   

Indústria (quais?)   

Livraria e papelaria   

Matadouro Público   

Material de construção   

Mercadinho   

Mercado público   

Mercearia   

Moto táxi   

Movéis e Eletrodomésticos (Loja)   

Ótica   

Posto de combustível   

Rádios   

Sapataria   

Táxi   

Transportes escolares   

Venda de Gás   

Serviço de telefonia celular   

Serviços de decoração para 
festas 

  

Sinal de transmissão TV   

DESCRIÇÃO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO 

SERVIÇOS SOCIAIS 

Agência bancária   

Atendimento médico particular   

Cartório   

Casas noturnas   

Cemitério   

Creche   

Clínica Médica   

Clube Social   

Correios   

Delegacias   

Ensino superior privado   

Ensino superior público   



 

 

 

 

Escola de curso pré-vestibular   

Escola de natação    

Escola de futebol    

Escolas de curso técnicos, 
profissionalizantes ( informática, 
inglês e formação técnica) 

  

Escolas particulares de ensino 
médio e fundamental 

  

Escolas públicas de ensino 
fundamental 

  

Escolas públicas de ensino médio   

Estação rodoviária   

Hospital    

Laboratório de análise clínica   

Maternidade   

Plano de saúde particular   

Posto de saúde   

Praças   

Programa de Saúde da Família   

Templos religiosos   

SERVIÇOS PESSOAIS 

Academia de ginástica   

Agência de viagem   

Bar   

Barberia   

Chaveiro   

Churrascaria   

Centro de formação de 
condutores de automóveis 

  

Clube recreativo   

Foto   

Funerária   

Hospedagem (hotel, pensão)a   

Lanchonete   

Lan house   

Locadora (CD, DVD e Vídeos)   

Loja (CD, DVD e Vídeos)   

Motel   

Panificadora   

Posto de gasolina   

Restaurante e Pizzaria   

Salão de Beleza   

Sorveteria   

Tecidos e confecção   

Vídeo game   

SERVIÇOS PRODUTIVOS 

Agência Bancaria   

Borracharia   

Capotaria   

Escritório de advocacia   

Escritório de contabilidade   

Gráfica   

Lava Jato   

Oficina de auto-elétrica   

Oficina mecânica de máquinas 
agrícolas 

  

Oficina mecânica para autos em 
geral 

  

Oficina para bicicletas   

Ourives   



 

 

 

 

Serigrafia   

Terminal Bancário (Lotérica)   

TOTAL   

 
Principais atividades econômicas 
 

 Agricultura 
(   ) Milho                                                (   )Horticultura 
(   ) Feijão                                               (   )Culturas de vazante 
(   ) Algodão                                            (   )Frutas da época 
(   ) Fruticultura irrigada                            (   ) Outros 
 

 Pecuária 
 
(   )Suíno                                                 (   )Bovino de leite 
(   )Caprino                                              (   ) Bovino de Corte 
(   ) Equino                                              (   ) Muares 
 
 

 Indústria 
(   ) Doméstica                                        (   ) Micro-empresa 
(   ) Beneficiamento                                 (   ) Outro______________ 
(   ) Artesanal 
 
Quanto a existência de: 

 Conjuntos habitacionais- (   ) Municipais  Quant.____    (   ) Estaduais Quant____           (   )Federais 

Quant_____ 

Obs:__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 Saneamento básico (   ) Sim  (    ) Não - Obs:____________________________________________ 

 Coleta de Lixo (   ) Sim    (   ) Não – Obs:_______________________________________________ 

 Abastecimento de Água  (   ) Tratada        (   ) Clorada          (   ) Sem tratamento / Fonte- Empresa 

responsável____________          

Obs:__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

População dos municípios criados na década de 1990  

Margem populacional Quantidade absoluta dos 
municípios na margem 
populacional 

Quantidade percentual dos 
municípios na margem 
populacional 

Até 2.000 habitantes 5 10,00% 

De 2.001 até 3.000 hab 9 17,00% 

De 3.001 até 5.000 hab 21 40,00% 

De 5.001 até 7.000 hab 11 21,00% 

De 7.001 até 9.000 hab 6 12,00% 

Fonte: IBGE- Censo 2010. Disponível: www.ibge.gov.br Acesso: jan/2011. 

 

Riachão: Estabelecimentos agropecuários   

Grupos de área Quantidade absoluta de 
estabelecimentos 

Quantidade Percentual de 
estabecimentos 

De 0,2 a menos de 0,5 ha 38 8,5.% 

De 0,5 a menos de 1 ha 6 1,3.% 

De 1 a menos de 2 ha 110 24,5.% 

De 2 a menos de 3 ha 71 15,9.% 

De 3 a menos de 4 ha 51 11,3.% 

De 4 a menos de 5 ha 19 4,2.% 

De 5 a menos de 10 ha 41 9,1.% 

De 10 a menos de 20 ha 82 18,2.% 

De 20 a menos de 50 ha 21 4,7.% 

De 50 a menos de 100 ha 3 0,7.% 

De 100 a menos de 200 ha 3 0,7.% 

De 200 a menos de 500 ha 1 0,2.% 

Produtor sem área 3 0,7.% 

Total 449 100,00% 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário – 2006. Disponível: www.ibge.gov.br Acesso: 

jan/2011. 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/


 

 

Casserengue: Estabelecimentos agropecuários  

Grupos de área Quantidade 
absoluta de 

estabelecimentos 

Quantidade Percentual 
de estabecimentos 

De 0,2 a menos de 0,5 ha 1 0,1.% 

De 0,5 a menos de 1 ha 17 2,1.% 

De 1 a menos de 2 ha 126 15,9.% 

De 2 a menos de 3 ha 140 17,7.% 

De 3 a menos de 4 ha 76 9,6.% 

De 4 a menos de 5 ha 47 6,0.% 

De 5 a menos de 10 ha 107 13,5.% 

De 10 a menos de 20 ha 202 25,5.% 

De 20 a menos de 50 ha 46 5,8.% 

De 50 a menos de 100 ha 12 1,5.% 

De 100 a menos de 200 ha 11 1,3.% 

De 200 a menos de 500 ha 6 0,8.% 

De 500 a menos de 1.000 ha 2 0,2.% 

Total 793 100,00% 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário – 2006. Disponível: www.ibge.gov.br Acesso: 

jan/2011. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riachão:Estabelecimentos agropecuários segundo a condição do produtor.  

Exploração dos estabelecimentos Quantidade absoluta  Quantidade Percentual  

Proprietário 201 44,7.% 

Assentado sem titulação definitiva 65 14,5.% 

Arrendatário 4 0,9.% 

Parceiro 31 7,0.% 

Ocupante 145 32,3.% 

Produtor sem área 3 0,6.% 

Total 449 100,00% 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário – 2006. Disponível: www.ibge.gov.br Acesso: 

jan/2011. 
 
 

Casserengue:Estabelecimentos agropecuários segundo a condição do 
produtor. 

 

Exploração dos 
estabelecimentos 

Quantidade absoluta  Quantidade Percentual  

Proprietário 590 74,4.% 

Assentado sem titulação 
definitiva 

6 0,7.% 

Arrendatário 10 1,2.% 

Parceiro 166 21,0.% 

Ocupante 21 2,7.% 

Total 793 100,00% 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário – 2006. Disponível: www.ibge.gov.br Acesso: 

jan/2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/


 

 

Riachão:Estabelecimentos agropecuários segundo os grupos das 
atividades econômicas. 

 

Exploração dos 
estabelecimentos 

Quantidade absoluta  Quantidade Percentual  

Lavoura temporária 370 82,4.% 

Horticultura 1 0,2.% 

Lavoura Permanente 1 0,2.% 

Pecuária 74 16,5.% 

Produção Florestal- 
florestas plantadas 

3 0,7.% 

Total 449 100,00% 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário – 2006. Disponível: www.ibge.gov.br 
Acesso: jan/2011. 
 
 

Casserengue:Estabelecimentos agropecuários segundo os grupos 
das atividades econômicas. 

 

Exploração dos 
estabelecimentos 

Quantidade absoluta  Quantidade Percentual  

Lavoura temporária 487 61,4.% 

Lavoura Permanente 6 0,8.% 

Pecuária 297 37,5.% 

Produção Florestal- 
florestas plantadas 

2 0,2.% 

Produção Florestal- 
florestas nativas 

1 0,1.% 

Total 793 100,00% 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário – 2006. Disponível: www.ibge.gov.br Acesso: 

jan/2011. 

 
 
 
 
 
 
 

Dados Econômicos - Pecuária - Efetivo de rebanhos (cabeças) - Riachão - PB  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Asinino 210  215  200  210  195  180  174  187  152 

Bovino 1.100  1.150  950  2.464  2.085  3.610  3.815  3.514  3605 

Caprino 400  450  500  520  705  535  503  384  251 

Equino 150  155  150  165  175  165  174  185  164 

Galinha 1.700  1.750  1.750  1.930  2.220  2.435  2.562  2.357  1748 

Galo 4.000  4.500  4.300  4.870  5.450  5.840  6.045  5.585  4714 

Muar 100  95  100  110  115  120  129  138  118 

Ovino 250  280  280  330  316  250  228  249  192 

Suino 210  235  235  235  250  260  279  294  295 

 

Extração Vegetal - Quantidade Produzida       -  Riachão-PB 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Lenha M³ 200  200  200  220  230  220  240  255  300 

  

Lavouras Temporárias - Quantidade Produzida  -Riachão-PB 

  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 Algodão herbáceo 

em caroço 

(Toneladas) 

65  160  64  280  280  157  140  24  56  12 

 Batata Doce 

(Toneladas) 

40  40  64  63  160  160  48  48 48  48 

 Fava em graus 

(Toneladas) 

3  3  40  41  40  40  24  24 32  14 

 Feijão em graus 

(Toneladas) 

110  24  178  193  193  193  130  430  280  80 

 Mandioca 

(Toneladas) 

90  90  90  135  135  135  135  135 135  135 

 Milho em graus 

(Toneladas) 

125  24  126  252  252  240  160  600  400  300 

Fonte: IBGE. Disponível: www.ibge.gov.br Acesso: Out/2010. 

 
 
 
 
 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/


 

 

Dados Econômicos - Pecuária - Efetivo de rebanhos (cabeças) - Casserengue - PB  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Asinino 570  592  452  430  380  350  245  205  194 

Bovino 3.882  4.492  3.145  2.832  3.087  5.023  4.703  4.938  4691 

Caprino 2.325  2.900  2.100  1.930  1.800  1.900  1.976  1.660  1411 

Equino 160  177  170  165  158  150  159  150  142 

Galinha 7.590  8.172  6.000  5.901  5.800  6.960  7.301  8.542  9823 

Galo 11.500  11.809  5.000  4.910  4.500  5.400  5.573  6.520  7498 

Muar 175  175  169  175  168  160  160  155  142 

Ovino 870  1.107  2.900  2.850  2.900  3.010  3.161  2.635  2239 

Suíno 790  827  354  341  320  290  304  288  282 

 

Extração Vegetal - Quantidade Produzida - Casserengue - PB  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Carvão vegetal- 

Tonelada 

10  9  2  2  2  2  2  2  2 

Lenha M³ -

Tonelada 

7.140  6.283  1.256  1.406  1.600  1.700  1.700  1.530  1683 

 

 Lavouras Permanentes - Quantidade Produzida  - Casserengue - PB  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Algodão arbóreo em 

caroço (Toneladas) 

-- -- -- 30  -- -- -- - - - 

Castanha de Cajú 

(Toneladas) 

3  2  2  3  2  2  2  2 2 1 

Coco-da baía (Mil 

frutos) 

3  3  3  2  3  3  3  3 3 3 

Sisal ou agave em Fibra  

(Toneladas) 

240  460  460  459  460  800  800  800 800 800 

Fonte: IBGE. Disponível: www.ibge.gov.br Acesso: Out/2010. 

 

 

 

 

 

 Lavouras Temporárias - Quantidade Produzida  - Casserengue - PB  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Algodão 

herbáceo em 

caroço 

(Toneladas) 

64  0  -- -- 60  56  70  20  35 18 

Batata doce 

(Toneladas) 

80  80  -- -- 40  56  56  56 56 40 

Fava em graus 

(Toneladas) 

240  3  120  180  240  240  240  240 240 150 

Feijão em graus 

(Toneladas) 

2.640  32  576  1.488  2.210  2.614  2.580  2.214  2805 1065 

Mandioca 

(Toneladas) 

800  -- 780  -- -- -- -- -- - - 

Milho em graus 

(Toneladas) 

1.200  25  160  720  2.000  2.100  2.100  2.100  2500 900 

Fonte: IBGE. Disponível: www.ibge.gov.br Acesso: Out/2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/


 

 

Casserengue:PB- Renda Familiar da população local 
entrevistada. 

 

Renda Mensal Quantidade 
absoluta dos 
entrevistados 

Quantidade 
percentual dos 
entrevistados 

Menos de 1 salário 14 28,00% 

1 salário 16 32,00% 

Entre 1 e 2 salários 16 32,00% 

Entre 2 e 3 salários 3 6,00% 

Mais de 3 salários 1 2,00% 

 Total: 50 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os meses de Out. E Dez 2010. 
 
 
 
 
 
 

Riachão:PB- Renda Familiar da população local 
entrevistada. 

 

Renda Mensal Quantidade 
absoluta dos 
entrevistados 

Quantidade 
percentual dos 
entrevistados 

Menos de 1 salário 10 19,00% 

1 salário 15 29,00% 

Entre 1 e 2 salários 19 37,00% 

Entre 2 e 3 salários 8 15,00% 

Mais de 3 salários 0 0,00% 

 Total: 52 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os meses de Out. E Dez 2010. 
 
 
 
 
 
 

Riachão:PB-Ações que promoveriam melhores condições de vida, de 
acordo com a população local entrevistada. 

 

Ações Quantidade absoluta 
(incidência da 

resposta entre os 
entrevistados) 

Total de entrevistados 
52 

Quantidade 
percentual  

(incidência da 
resposta entre os 

entrevistados) 

Geração de emprego e renda 49 94,00% 

Saneamento básico 18 35,00% 

Construção de casas populares 17 33,00% 

Melhoria da segurança pública 28 54,00% 

Investimentos na agricultura 7 13,00% 

Ampliação do abastecimento de 
água encanada 

7 13,00% 

Melhorias das estradas e 
serviços de transporte 

6 12,00% 

Melhoria do serviço de saúde 19 36,00% 

Construção de equipamentos 
culturais e de lazer 

3 6,00% 

Melhoria do serviço educacional 1 2,00% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os meses de Out. E Dez 2010. 
 

Casserengue-PB: Busca se informar do que está 
sendo decidido pelo poder público local? 

 

Respostas Quantidade 
absoluta  

Quantidade 
percentual  

Sim 15 30,00% 

Não 35 70,00% 

 Total: 50 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os meses de Out. E Dez 2010. 
 
 
 
 



 

 

Casserengue:PB- Ações que promoveriam melhores condições de vida, 
de acordo com a população local entrevistada. 

 

Ações Quantidade absoluta 
(incidência da resposta 
entre os entrevistados) 
Total de entrevistados 

50 

Quantidade 
percentual  

(incidência da 
resposta entre os 

entrevistados) 

Geração de emprego e renda 39 78,00% 

Saneamento básico 2 4,00% 

Construção de casas populares 2 4,00% 

Melhoria da segurança pública 42 84,00% 

Investimentos na agricultura 12 24,00% 

Ampliação do abastecimento de 
água encanada 

13 26,00% 

Melhorias das estradas e serviços 
de transporte 

36 72,00% 

Melhoria do serviço de saúde 27 54,00% 

Construção de equipamentos 
culturais e de lazer 

2 4,00% 

Melhoria do serviço educacional 3 6,00% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os meses de Out. E Dez 2010. 
 

 

Riachão-PB: Busca se informar do que está sendo 
decidido pelo poder público local? 

 

Respostas Quantidade 
absoluta  

Quantidade 
percentual  

Sim 14 27,00% 

Não 38 73,00% 

 Total: 52 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os meses de Out. E Dez 2010. 
 
 
 
 

Riachão:PB- Fatores que influenciam a escolha dos 
gestores locais. 

 

Respostas Quantidade 
absoluta  

Quantidade 
percentual  

O plano de governo 9 17,00% 

A posição partidária 8 15,00% 

Os favores e 
beneficios 

29 56,00% 

O carisma pessoal 4 8,00% 

Outros 2 4,00% 

 Total: 52 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os meses de Out. E Dez 2010. 

 

 

Casserengue:PB- Fatores que influenciam a escolha 
dos gestores locais.  

 

Respostas Quantidade 
absoluta  

Quantidade 
percentual  

O plano de governo 10 20,00% 

A posição partidária 1 2,00% 

Os favores e 
beneficios 

36 72,00% 

O carisma pessoal 3 6,00% 

 Total: 50 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os meses de Out. E Dez 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Casserengue:PB- Avaliação da gestão municipal.  

Respostas Quantidade 
absoluta  

Quantidade 
percentual  

Ótima 2 4,00% 

Boa 15 30,00% 

Regular 29 58,00% 

Péssima 3 6,00% 

Não sabe informar 1 2,00% 

 Total: 50 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os meses de Out. E Dez 2010. 

 

 

 

 

Riachão:PB- Avaliação da gestão municipal.  

Respostas Quantidade 
absoluta  

Quantidade 
percentual  

Ótima 5 9,00% 

Boa 30 58,00% 

Regular 16 31,00% 

Péssima 1 2,00% 

 Total: 52 100,00% 

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre os meses de Out. E Dez 2010. 

 

 

 




