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Resumo 

A relação campo-cidade é a chave para se compreender 
o desenvolvimento da dinâmica espacial de determinado 
território. Aspirando a produção de uma análise da 
dinâmica territorial do zoneamento municipal aliada a 
mensuração da distribuição dos perímetros periurbanos 
do município, a presente pesquisa adotou como recorte 
espacial o Município de Ponta Grossa – PR, durante a 
década de 2009 – 2019. Sendo desenvolvida dentro do 
Grupo de Geografia Agrária e Território (GEGATE). 

Introdução 

O debate a respeito da relação campo-cidade ocorre em 
variadas escalas, do material ao imaterial permeiam as 
facetas dessa relação, pois visto que segundo Moreira 
(2002) “poder-se-ia falar de ruralidade em espaços 
urbanos, bem como elementos de urbanidade em 
espaços rurais”. O presente trabalho abdica da 
tradicional abordagem dicotômica e trata a relação 
campo-cidade como uma relação complementar, 
analisando-a a partir das bases territoriais, sob o aspecto 
político-administrativo no município de Ponta Grossa – 
PR durante a década 2009-2019. A presente pesquisa 
objetivou especificamente promover uma análise da 
dinâmica territorial do zoneamento municipal, bem como 
a mensuração da distribuição dos perímetros 
periurbanos pontagrossenses, e por fim, apurar os 
elementos políticos que compõe a expansão urbana 
municipal.  Apresentando-se como uma contribuição na 
análise da relação campo-cidade, esta fundamentada na 
dinâmica espacial. 

Material e Métodos 

Delineando a compreensão dos espaços rurais e 
urbanos como relacionais, foram realizados diversos 
debates teóricos a respeito das interfaces da relação 
campo-cidade. Por sua vez, as informações secundárias 
foram obtidas junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) e 
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR. 
Por conseguinte, foram elaborados roteiros de 
entrevistas, os quais a principio seriam aplicados aos 
moradores da zona periurbana e responsáveis pelo 
planejamento municipal pontagrossense, pretendendo 

analisar e quantificar a distribuição territorial sob o 
aspecto político/administrativo através da elaboração de 
cartogramas.  

Resultados e Discussão 

A partir do levante bibliográfico aliado as discussões 
promovidas nos âmbitos do GEGATE, como previsto 
para o segundo semestre de 2019.Os resultados desse 
primeiro momento possibilitaram a presença e 
apresentação no IX Simpósio Internacional de Geografia 
e Território (SINGA19), sediado pela Universidade 
Federal de Pernambuco em Recife – PE. 
Por infelicidade, a Pandemia de COVID-19 prejudicou a 
realização do cronograma previsto para o primeiro 
semestre de 2020, onde estavam propositadas as saídas 
de campo e aplicação dos roteiros de entrevistas. 

Conclusão ou Conclusões 

Em suma, foi constatado o caráter relacional e 
complementar da relação campo-cidade, devido a 
descaracterização de sujeito e território proporcionada 
pela articulação das redes (HAESBAERT, 2006). Pois 
entendemos a diferenciação entre o urbano e o rural 
como território usado (ROSAS, 2014)  Ademais, foi 
evidencializado a competência e responsabilidade do 
poder público municipal nos desdobramentos da 
periurbanização pontagrossense.  
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