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Resumo 

Limitandose ao recorte espacial do município de Ponta 
Grossa – PR, e ao recorte temporal de 10 anos 
(20092019), este estudo possui como enfoque o 
aspecto econômico da construção dos territórios rural e 
urbano, buscando entender os processos e a influência 
na relação entre tais territórios. A pesquisa objetiva 
analisar a dinâmica territorial de produção e as relações 
de trabalho inseridas na lógica capitalista dentro do rural 
e do urbano. 

Introdução  

A partir da década de 1980, ocorreram mudanças 
significativas no espaço rural brasileiro. Percebe-se o 
surgimento de um rural multifuncional com uma maior 
diversificação econômica, junto a novas formas de 
produção e subsistência. O crescimento do tecido 
urbano sobre as áreas rurais, segundo Lefebvre (1999, 
p.17) “corrói os resíduos da vida agrária”. Dessa forma, 
podese conceber uma nova realidade sócioespacial, 
onde tornase incapaz de compreender os espaços rural 
e urbano separadamente. 
O município de Ponta Grossa, segundo o IBGE (2010), 
possui uma população de 311.611 pessoas, sendo 
residentes em área urbana um percentual de 97,8% e 
apenas 2,2% da população residente em área rural. 
Atualmente, em 2020, o município possui características 
de centro urbano de médio porte e apresenta elevado 
índice de desenvolvimento socioeconômico, devido a 
suas atividades industriais e, mesmo com uma 
população predominantemente urbana, possui grande 
produção agrícola, com destaque para a soja, segundo o 
Plano Diretor Participativo do município. 
Surgindo cada vez mais definições para o rural e o 
urbano, abrem espaços para discussões a respeito das 
classes construtoras e consumidoras destes espaços. As 
desigualdades sociais ultrapassam o espaço urbano e 
chegam ao rural, estabelecendo lutas pelo direito a terra 
nestes dois espaços. 

Material e Métodos 

Com o intuito de compreender a dimensão e conexão do 
espaço rural e urbano, foram realizadas leituras dentro 
da temática em questão, assim como trabalhos 
realizados utilizando recortes espaciais diferentes desta 
pesquisa, que terá como espaço delimitado de estudo o 
município de Ponta Grossa – PR. As informações 
secundárias oficiais obtidas através do IBGE, IPARDES 
e Prefeitura Municipal de Ponta Grossa – PR, foram 
utilizados para a análise quantitativa dentro desta 

pesquisa. Conforme cada objetivo, seriam elaborados e 
realizados roteiros de entrevista aos habitantes locais, 
visando compreender as estruturas e os processos que 
ocorrem no contexto municipal, porém os campos foram 
afetados pela pandemia do COVID-19. 

Resultados e Discussão 

Foram realizadas discussões teóricas a respeito dos 
assuntos abordados, afim de compreender e agregar 
estudos já realizados dentro desta pesquisa. A presença 
e apresentação deste trabalho no Simpósio Internacional 
de Geografia Agrária em novembro de 2019, em Recife 
– PE, possibilitou a discussão da temática dentro de 
outras perspectivas, permitindo ampliar a visão a 
respeito do tema. Os resultados foram afetados pela 
impossibilidade de ir a campo, devido ao COVID-19. 
O estudo do município pelo mapeamento através de 
software livre (imagens de satélite) demonstra a 
presença de muitas propriedades rurais presentes em 
territórios urbanos. Além disso, apresenta territórios 
contrastantes em relação a tecnificação, onde há áreas 
que contam com alta tecnologia enquanto outras são 
carentes, como os faxinais. 

Conclusão 

O município de Ponta Grossa, apresenta distribuição 
fundiária concentrada e desorganizada, onde encontram-
se traços do campo – ruralidades – dentro da cidade de 
forma muito expressiva.  
Em seus aspectos econômicos, Ponta Grossa possui 
grande relevância pela produção de soja no setor 
agropecuário e crescente expansão do segundo setor, 
sendo então, um município de grande potencial 
socioeconômico. 
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