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RESUMO 

Os principais objetivos deste trabalho foram analisar a importância da atividade madeireira 
no processo de formação sócio-espacial de Pitanga, assim como sua relação o Estado 
brasileiro e o processo de desterritorializante dos povos camponeses que moravam na 
região, assim como seus reflexos na configuração territorial e na estrutura agrária do 
município, como o desmatamento, o agravamento da concentração fundiária e na 
expropriação de povos tradicionais de suas terras. A metodologia empregada na produção 
do artigo baseou-se em analises bibliográficas, trabalhos de campo onde utilizou-se de 
recursos como a realização de entrevistas semi-estruturadas que proporcionaram um 
melhor entendimento sobre o assunto. 

Palavra-Chave: Pitanga, Pr; Ciclo da Madeira; Formação Sócio-espacial. 

ABSTRACT 

The main objectives of this work are described as its contributions from the timber industry to 
the economic development of the Pitanga region, a relation of this activity with the state and 
peasants and their reflexes in the territorial configuration and an agrarian structure of the 
municipality, such as deforestation, aggravation Land concentration, expropriation of the 
peasants of their lands and not the process of deterritorialization. The methodology used in 
the production of the article was based on research on the bibliographical references that 
deal with the subject, in the field work in the municipality of Pitanga, there are no qualified 
interviews that provided a better understanding about the subject studied. 
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INTRODUÇÃO 

A organização do espaço pitanguense sempre esteve vinculada a atividades 

econômicas de cunhos extensivo e extrativo e atividades agropecuárias, 

incorporando primeiramente o ciclo da erva mate e do tropeirismo e, mais tarde, da 

madeira, esta com auge após a Segunda Guerra Mundial. Essas atividades 

alimentaram a acumulação de capital até a década de 1980. A partir da riqueza 

gerada pelos referentes ciclos e dos migrantes atraídos pela riqueza natural da 

região, foram sendo erguidas um conjunto de vilas e estas foram sendo 

estruturadas, com a construção de moradias, igrejas, escolas, hospitais, comércio, 

dando origem a núcleos urbanos, que seria a cidade de Pitanga. 

A partir do declínio das safras de porcos em Pitanga, devido à diversos 

fatores como -substituição dos tropeiros pelas carretas como de transporte, a 

chegada de novas técnicas de criação de porcos, a peste suína clássica, a 

substituição da banha por óleos vegetais -, a extração de madeira foi ocupando o 

lugar das safras como a principal atividade econômica no município de Pitanga a 

partir da década de 1940, permanecendo assim até década de 1970. 

Os principais objetivos nesta pesquisa foram descrever as suas contribuições 

da indústria madeireira para o desenvolvimento econômico da região de Pitanga 

(PR), a relação desta atividade com o estado e camponeses e seus reflexos na 

configuração territorial do município, como o desmatamento, o agravamento da 

concentração fundiária, expropriação dos camponeses de suas terras e no processo 

de desterritorialização. A metodologia utilizada na produção do artigo baseou-se em 

pesquisas nas referências bibliográficas que tratam da temática, do trabalho de 

campo no município de Pitanga, no qual foram realizadas entrevistas que 

proporcionaram um melhor entendimento sobre o assunto estudado. 

 

Fundamentação teórica: a atividade madeireira como elemento atuante na 

formação sócio-espacial 

Para compreender as implicações de uma atividade econômica na paisagem, 

- que no contexto desta pesquisa seria a extração da madeira -, necessita-se de 

uma breve reflexão teórica-conceitual sobre as atividades humanas que estruturam 

espaços como elementos sociais numa determinada área. 
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Primeiramente, é fundamental a conceituação de espaço e, para isso, é 

conveniente citar Santos (1997, p. 51), que concebe o espaço  

 

[...] formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, 
de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 
isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”. Os 
objetos, enquanto herança da história natural e resultado da ação humana 
que se objetivou, representam tudo o que existe na superfície terrestre. 
Enquanto que, as ações resultam de necessidades naturais ou criadas 
(materiais, imateriais, econômicas, sociais, culturais, morais ou afetivas), 
que conduzem os homens a criar e utilizar os objetos. 

 

Para o mesmo autor, o espaço precisa ser considerado como totalidade: 

conjunto de relações realizadas por meio de funções e formas apresentadas 

historicamente por processos tanto do passado e se chegando até o presente. No 

começo era natureza selvagem, formada por objetos naturais que, ao longo da 

história, vão sendo substituídos por objetos fabricados pelo trabalho social. Pela 

presença desses objetos artificiais - fábricas, fazendas, estradas e caminhos, 

cidades -, o espaço é marcado por esses acréscimos construídos pela atividade 

humana, modificando a natureza primitiva, dando lugar a uma “segunda natureza”. 

(SANTOS, 1996). 

Surgido a partir de contradições econômicas e sociais, atividade madeireira 

fez-se uma atividade socioeconômica importante para Pitanga e região, 

territorializando-se em pequenas propriedades rurais, quando diz respeito a criação 

de porcos e, em grandes propriedades, quando associado a criação de gado, 

gerando até os dias atuais coerências colidentes que cunham, de um lado, o poder 

do grande capital da terra, e, do outro, os pequenos produtores que a eles estão 

ligados sendo, inclusive, refreados aos seus conselhos – em suma, a lógica da terra 

no Brasil e na região, são seculares, tais como seus reflexos históricos e 

geográficos. 

Para uma melhor compreensão dos temas propostos neste trabalho, 

organizou-se o debate da consequente configuração, num elementar andamento 

aborda-se a visão Miltoniana de formação socioespacial para que se tenha uma 

apreensão mais ontológica da ideia alvitrada por Milton Santos. A partir da 

ponderação a propósito da constituição da formação socioespacial num sentido mais 

dilatado dentro da epistemologia da ciência geográfica, recai-se sobre o processo 
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histórico e geográfico da formação socioespacial do Brasil levando em atendimento 

a teorização de Santos e Silveira ([2001] 2012), considerando que eles constituíram 

um arranjo da categoria de formação socioespacial, que num inicial tempo, é 

abordada por Santos (1977) no sentido ontológico, prezando assim, pela concepção 

do espaço geográfico em sua plena totalidade, e, em seguida para o caso da 

formação do território usado (todo território) do Brasil. Com o processo de formação 

socioespacial no transcursar de seu trajeto até a contemporaneidade, o País foi 

configurando especificidades territoriais, assim como, regionais, ocasionando desta 

configuração, retalhos e reconfigurações geográficas. 

Santos (1977, p. 81) estabelece que,  

se a Geografia deseja interpretar o espaço humano como o fato histórico 
que ele é, somente a história da sociedade mundial, aliada à da sociedade 
local, pode servir como fundamento à compreensão da realidade espacial e 
permitir a sua transformação a serviço do homem. Pois a História não se 
escreve fora do espaço, e não há sociedade a-espacial. O espaço, ele 
mesmo, é social. 

 

Quão demonstrado em Santos (1977 e [1978] 2004), a Geografia não pode 

descuidar do papel do espaço em suas ponderações, desta forma, se faz 

fundamental abarcar os rudimentos que o desenvolvem e que no decorrer do tempo 

irão determinando reconfigurações. A partir disso abarca-se que uma formação que 

é socioespacial (segunda natureza), o espaço geográfico (todo) passa a ser 

especializado, admitindo desta atitude no correr do tempo, distintas constituições de 

regiões e de territórios. Os retalhos em díspares escalas e com dessemelhantes 

acuidades e temporalidades irão recheando-o de dinamismo numa oscilação 

constante.  

Assim, em se considerando a formação socioespacial, as fragmentações no 

espaço são admissíveis de serem abarcadas. As fragmentações - regiões e 

territórios -, elucubram o processo histórico e geográfico das relações que 

conformam a matriz vinda de suas solidificações, como permite refletir Rasffestin 

(1993) ao confirmar o papel do espaço como uma condição embrionária para os 

demais processos. 

Como a atividade madeireira é um elemento presente na formação 

socioespacial de muitas cidades brasileiras, torna-se necessário a compreensão 

desse conceito e dessa forma de agir e de construir territórios e, mesmo, regiões. 
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Para isso, é conveniente citar Endlich (2009), que também se ampara na 

conceituação de Milton Santos: 

Em sua formulação, Santos considera que se a Geografia deseja interpretar 
o espaço humano como fato histórico, é a partir da história da sociedade 
mundial, aliada à da sociedade local, que se encontra o fundamento à 
compreensão da realidade espacial e de sua transformação a serviço do 
homem. Ele propõe uma análise geograficamente articulada entre as 
diversas escalas. Santos deriva essa categoria da formação econômica e 
social da teoria marxista, expondo que ele trata da evolução diferencial da 
sociedade (ENDLICH, 2009, p. 55).  

 

Complementando a discussão sobre a organização espacial, é pertinente citar 

Fraga (2011), onde o autor ressalta que 

A produção do espaço é ação cotidiana do homem e aparece na forma de 
ocupação de um determinado lugar em momento histórico, em que a 
produção da cidade, por exemplo, aparece como manifestação espacial dos 
conflitos de interesses dos diversos agentes presentes nesse processo, 
associado ao desenvolvimento capitalista. (FRAGA, 2008, p.73) 

 

A ação cotidiana e continua das indústrias madeireiras transformou os 

espaços em que atuaram por meio de relações sociais e econômicas em contínua 

co-presença. Esta atividade gerou também implicações profundas na configuração 

territorial e na estrutura fundiária de Pitanga, como agravamento da concentração 

fundiária, expropriação dos camponeses e indígenas de suas terras e, 

consequentemente, a desterritorialização desses povos em relação ao acesso das 

terras do meio rural, concentrando estas nas mãos dos grandes latifundiários. Diante 

deste contexto, torna-se necessário expor os conceitos de território de 

desterritorialização e, para isso, é conveniente citar Haesbaert (2003, p. 13), no qual 

o autor agrupa as concepções de território em três vertentes básicas:  

A primeira vertente, jurídico-política, a mais difundida, onde o território é 
visto como um espaço delimitado e controlado, através do qual se exerce 
um determinado poder, na maioria das vezes visto como o poder político do 
Estado; a segunda, cultural(ista), que prioriza a dimensão simbólico-cultural 
mais subjetiva, em que o território é visto sobretudo como o produto da 
apropriação/valorização simbólica de um grupo sobre o seu espaço; e a 
terceira, econômica (muitas vezes economicista), bem menos difundida, 
enfatiza a dimensão espacial das relações econômicas, no embate entre 
classes sociais e na relação capital-trabalho. 

 

 No que se refere à (des)territorialização sua compreensão também é bastante 

plural. Segundo Souza (1995), o termo acha-se relacionado à idéia de exclusão do 

grupo que anteriormente ocupava um determinado espaço. Já para Santos (2002), a 
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desterritorialização representa o estranhamento do indivíduo ao lugar, ou seja, uma 

desculturização. Haesbaert (2004) refere-se à desterritorialização como fruto do 

enfraquecimento do controle exercido sobre o espaço, resultando na mobilidade de 

pessoas, bens materiais, capitais ou informações. 

 

A atividade madeireira na formação socioeconômica de Pitanga e seus 

reflexos na configuração territorial do município: concentração fundiária, 

expropriação camponesa e desterritorialização 

Com o declínio das safras de porcos, a propriedade camponesa enfrentou 

desafios para colocar a sua produção no mercado, se precarizando. Nesse contexto, 

a atividade econômica que assume a acumulação de capital no território de Pitanga 

e região, passa a ser a extração da madeira. 

Os trabalhadores rurais, desempregados diante do declínio das safras, não 

tendo outra alternativa, foram absorvidos pela atividade madeireira que passou a ser 

a partir da década de 1950, a principal forma de acumular capital no território 

pitanguense.  

Sendo assim, a oferta de mão de obra, somada a demanda de um mercado 

crescente, resultou na abundância de matéria prima (no caso as araucárias e 

imbuís), onde o Estado como aliado (oferecendo inclusive terras “devolutas” às 

madeireiras), impulsionaram como um todo, essa nova fase de acumulação.  

Gomes (2009) explica que os serralheiros migraram do primeiro e segundo 

planaltos do Estado para a região de Guarapuava, atraídos pela imensa reserva de 

Florestas com Araucária angustifólia, o Pinheiro do Paraná. Parte das serrarias tinha 

uma base extrativa em Guarapuava e sua sede em outros municípios, 

principalmente em Ponta Grossa, mas também em outros estados brasileiros. A 

região de Guarapuava, principalmente a partir de 1945, foi se tornando o centro mais 

importante de produção madeireira do Paraná. 

Durante os primeiros trinta anos de exploração, as técnicas e condições de 

trabalho eram bem precárias. Foi somente com o desenvolvimento da indústria 

madeireira e com a busca de novas formas de produção, em virtude da escassez e 

da demanda produtiva, que as empresas foram se transformando. (PAULA, 2015) 
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Gomes (2009, p.225) relata que a mão-de-obra das serrarias era formada:  

 

Por diferentes grupos étnicos, colonos e caboclos. Essa mão de obra, 
geralmente, era daquelas pessoas que não encontravam trabalho na 
agricultura e ou na extração da erva-mate, ou ainda, que combinavam 
trabalho temporário na lavoura, com as empreitadas das madeireiras, 
enquanto a mão de obra da extração da madeira não exigia qualificação 

especializada. 

Essa mão de obra não especializada, encontrada em abundância na região, 

refletiu as reconfigurações que o capital necessitava. Uma vez que, o sistema 

econômico estava sempre em busca de atividades que gerassem lucros cada vez 

maiores, assim ia se adaptando e mudando de atividade econômica. (PAULA, 2015) 

Diante deste contexto, a sede por mais lucro, levou os capitalistas da época a 

realizarem uma verdadeira corrida pelo pinheiro, para tanto, adquiriram grandes 

extensões de terras ou adentraram o território para comprar pinheiro em pé 

daqueles que já possuíam a posse e o título da terra. (PAULA, 2015) 

Este fato gerou inúmeros conflitos fundiários na região, no caso de Pitanga, o 

mais conhecido deles foi o Grilo do Tigre que ocorreu na comunidade Rio do Tigre 

onde hoje é o município de Boa Ventura de São Roque-PR. Neste local houve a 

revolta dos camponeses contra os donos das serrarias que estavam se apropriando 

indevidamente de suas terras com o apoio do poder judiciário da época. (PAULA, 

2015) 

Nesta ação foram queimados todos os títulos de terras concedidos pelo juiz 

da comarca de Pitanga. Esse é só um dos vários casos de grilagem de terras na 

região, como foi o caso da Indústria Madeireira João José Zattar S/A no município 

de Pinhão. Favaro (2014, p.15) cintando Turra Neto (2008) descreve sobre o 

processo de compra e venda de pinheiros: 

Nem sempre esse processo era tão harmonioso, pois quando não havia 
interesse de venda dos pinheiros pelos donos de terras, alguns madeireiros 
“falsificavam” documentos ou ludibriavam as pessoas, forçando a venda dos 
pinheiros. Turra Neto (2008) demonstra situações que ocasionaram vários 
conflitos, entre eles o caso em que no Governo Moisés Lupion (1947-1951 e 
1956-1961), as terras devolutas do Paraná foram distribuídas a diferentes 
requerentes, sem que houvesse, por parte do Departamento de Geografia, 
Terras e Colonização, do governo do Estado, critérios claros para essa 
liberação. Como resultado surgiram problemas relacionados à grilagem. 
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Em função do número grande de serrarias resultante a partir da expansão da 

extração de madeira na região, logo essa atividade ficou exaurida, dessa forma 

algumas serrarias começaram o processo de reflorestamento sobre as terras que 

iriam adquirindo com o passar do tempo, outras abandonaram a região e partiram 

para outras frentes. (PAULA, 2015) 

De acordo com Favaro (2014, p.15) esse processo de escassez repercutiu 

diretamente na atividade econômica que dominava o acumulo de lucros na região:  

Os mais capitalizados, conforme foram percebendo a escassez da matéria-
prima adquiriram terras e/ou reflorestaram-nas com plantas exóticas, para 
exploração futura constituindo em mais um elemento que justifica a 
concentração de terras no território. Os demais negociavam o “pinheiro-em-
pé”, através de contrato. Conforme a matéria-prima se esgotava, ora 
migravam em busca de novas fontes, principalmente para o Mato Grosso, 
ora mudavam de ramo; outros até faliam [...] 

 

Outro aspecto que merece ser destacado é a relação política e a influência da 

indústria da madeira sobre os poderes nacionais, estaduais e municipais (executivos 

e legislativos). Favaro (2009, p. 29) explica o caso do município de Guarapuava, em 

1949, como um exemplo da ligação do poder público municipal com o capital 

madeireiro: 

Naquele ano foi criado um imposto a incidir sobre as madeireiras, cujo fim 
exclusivo seria a manutenção das vias de transporte situadas na direção de 
reservas florestais. Relacionado a esse caso, a legislação tributária nacional 
do período facultava ao poder municipal isentar ou instituir impostos e o 
município de Guarapuava, por sua vez, optou por direcionar o recurso 
proveniente dos impostos recolhidos das madeireiras para a manutenção de 
estradas, a despeito de outras necessidades de investimentos no município. 
Este fato ratificou o papel do Estado como um coordenador subordinado 
dos interesses das serrarias, pois se estas conseguiram organizar seus 
interesses autonomamente de forma disciplinada, poderiam, por si só, 
coletar um fundo para a manutenção de tais estradas. 

 

Embora abrigasse a maior fonte de matéria-prima, a região não obteve como 

retorno todo o capital gerado pelo comércio da madeira, principalmente porque boa 

parte da renda gerada foi destinada para fora dos arredores de região de Pitanga, ou 

seja, para as sedes das referidas empresas. Ainda que os municípios produtores 

tenham acumulado algum capital, originado principalmente dos impostos sobre a 

exploração da madeira, além de, com o tempo, terem sido beneficiados pela atração 

de um conjunto de outras empresas, cujas atividades estavam diretamente 

vinculadas à madeireira, os ganhos foram relativos. Isso porque não houve 
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distribuição dos lucros para o conjunto da população, já que esses ficaram 

concentrados nas mãos de alguns grupos madeireiros, que não reinvestiram nos 

municípios na mesma proporção em que espoliaram seus bens naturais. Situação 

não muito diferente ocorrido com a exploração de erva mate e suíno referido 

anteriormente. (FAVARO, 2014, p. 29) 

Outro fator interessante a ressaltar é que essa caracterização gerou também 

alguns problemas para os municípios ditos produtores de madeira. Eles arcavam 

com custos de abertura e manutenção de estradas (bastante oneroso, pois as 

estradas necessitavam de reparos constantes, dado que eram, em sua maioria, de 

terra) e serviços públicos para a população trabalhadora das madeireiras (as 

atividades de derrubada e serragem das árvores utilizavam mão de obra que 

necessitava de serviços de saúde, segurança, educação, etc.) (LUZ, 1980). 

A atividade madeireira gerou reflexos na configuração da estrutura fundiária 

de Pitanga, a qual consolidou ainda mais as grandes propriedades em detrimento 

das pequenas. Esse processo ocorreu pela aquisição de antigos donos de serrarias 

de grandes extensões de terras, muitas vezes de forma ilegal, como o caso do grilo 

do Tigre. (PAULA, 2015) 

Sendo assim, o ciclo madeireiro provocou marcas profundas no território, 

estimulando o desenvolvimento do poder local, já que a pequena burguesia que 

estava sendo formada desde as primeiras fazendas de pecuária, vai se adensar com 

a formação de outra elite, assim, os donos de madeireiras aumentaram a 

concentração de terra e consequentemente de riquezas.  

Além da formação de uma elite agrária, a exploração da madeira devastou as 

ricas florestas da região, em questão de anos, abrindo caminho para que o 

desenvolvimento conservador da Revolução Verde chagasse a Pitanga. O que 

finalmente atingiria a agricultura camponesa em muitas dificuldades, principalmente 

aquelas que possuíam um número grande de filhos, os quais, não terão outra opção 

senão migrar para a cidade. Isso causou uma precarização tanto do trabalho rural, 

quanto da própria propriedade camponesa. (PAULA, 2015) 

Durante a atividade madeireira, conforme afirma Silva (2002), embora tenham 

ocorrido algumas melhorias, principalmente em novas redes viárias para o 

transporte da madeira, foram muitos os fatores negativos que se observaram na 
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região de Guarapuava. A autora verifica que a organização da atividade madeireira 

formou uma concentração de população operária em torno das serrarias, longe da 

cidade. Assim, essa atividade não formava um forte mercado consumidor, e as 

unidades industriais permaneciam como elementos estranhos à região. Outro 

aspecto é o fato de que foram principalmente os grandes grupos econômicos que 

monopolizaram a industrialização e as cotas de exportação do produto. Deste modo, 

um insignificante capital ficou na região, impedindo que se construísse algo definitivo 

e consistente e não garantindo a fixação da população, deixando como restos 

apenas a devastação das coberturas florestais. (SILVA 2002). 

Com o fim da exploração madeireira, os camponeses que já estavam 

expropriados pela não inserção da sua atividade no mercado, viram-se expropriados 

pelo fim da atividade madeireira que lhes garantia pelo menos durante algum 

período do ano trabalho, e que consequentemente injetava algum recurso dentro da 

propriedade rural, demonstra que a população rural começou a diminuir junto com a 

crise na produção madeireira. (PAULA, 2015) 

No lugar da atividade madeireira, a produção das monoculturas de soja, trigo 

e milho se tornaram a principal atividade econômica desenvolvida em Pitanga, a 

partir da década de 1980. Assim, a agricultura camponesa a partir desse momento 

começou a sofrer com a falta de alternativas para geração de renda na propriedade, 

consequentemente a situação intensificou o desemprego rural em função da 

modernização, influenciando também o intenso êxodo rural apresentado na região a 

partir deste período. 

Esses sujeitos, sem ter condições de sobreviver apenas do autoconsumo 

gerado nas pequenas propriedades, migraram para a cidade buscando a sua 

reterritorialização na condição de proletariado ou então entravam na luta dos 

movimentos sociais para tentar conseguir um pedaço de terra por meio da reforma 

agrária. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os objetivos desta pesquisa foram evidenciar as implicações da atividade 

madeireira na formação socioespacial de Pitanga (PR) e seus reflexos na 

configuração territorial e na estrutura fundiária no contexto histórico do município. 
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Foram analisadas as consequências desta atividade como a concentração fundiária 

e a desterritorialização dos camponeses, assim como outros pontos no que diz à 

respeito da relação entre as indústrias madeireiras com o Estado, e suas 

contribuições para o desenvolvimento socioeconômico de Pitanga, assim como o 

surgimento desta atividade no município. 

 Foi evidenciado que a extração madeireira caracterizou-se como a principal 

atividade econômica de Pitanga entre o período das décadas de 1940 até 1980, 

sendo substituída posteriormente pela produção de commodities, como soja, trigo e 

milho. Enfatiza-se que a atividade madeireira ainda está presente no território 

pitanguense, porém em menor intensidade comparada à outras atividades 

econômicas já mencionadas.  

É importante mencionar que a partir do ciclo econômico da madeira, houve o 

início do processo de concentração fundiária, de acordo com a desterritorialização 

dos camponeses ao acesso de suas terras, concentrando-as nas mãos dos grandes 

latifundiários e das indústrias madeireiras, sendo esse um dos fatores que 

contribuíram para o cenário de desigualdade social no qual o município encontra-se 

atualmente. 
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