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Apresentação 

O presente estudo busca analisar a dinâmica socioespacial da mobilidade da força de 

trabalho no município de Paranavaí, a partir do momento de sua ocupação econômica. 

A localização estratégica da cidade de Paranavaí, tanto pela sua posição geográfica 

com relação aos eixos viários, como quanto à sua proximidade com importantes cidades do norte 

do Paraná (Londrina e Maringá) e sul de São Paulo (Presidente Prudente), conduz a questões 

sobre os vetores que nortearam seu crescimento sócio-econômico e principalmente a mobilidade 

populacional na configuração econômica do município. 

Para tanto, aplicou-se um questionário, por amostragem espacial, às unidades 

familiares, da cidade e do campo, abordando as questões socioespaciais que concorrem à 

compreensão da mobilidade espacial da força de trabalho no município. 

O trabalho inicia-se com um resumo geohistórico da ocupação econômica da região de 

Paranavaí, seguido pelo processo da ocupação humana no corpo do qual se faz a análise da 

dinâmica da mobilidade espacial da força de trabalho. 

O estudo foi feito por área, porque há regiões (zonas) muito diferentes e não se pode 

generalizar sem explicar as características de cada área. 

O estudo da dinâmica da força de trabalho e o processo de sua distribuição no espaço 

urbano de Paranavaí é de fundamental importância para o planejamento e equacionamento de 

problemas que afetam a cidade e sua população. 

Aspectos conceituais e a mobilidade populacional no município de Paranavaí 

A mobilidade social tem sido marcada pela preocupação de conhecer os 

deslocamentos entre grandes regiões dentro do país ou de identificar o grau de abertura 

dos sistemas sociais do mundo capitalista. 

Como bem coloca Rocha (1998, p. 16), 
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a mobilidade enquanto categoria científica é utilizada constantemente 

para explicar os movimentos dos homens em suas mais diversas 

instâncias. Os estudos populacionais, as migrações e as mobilidades 

são noções que tratam de investigar a dinâmica de desenvolvimento 

das sociedades. No que concerne à geografia, busca-se o nexo 

territorial deste fenômeno tão amplo e complexo. Parte tanto, cabe 

investigar a gênese dos estudos populacionais bem como seu 

desenvolvimento enquanto fundamento, para a formulação de uma 

noção de mobilidade na geografia. 

Definida de várias maneiras, a mobilidade social é um movimento significativo na 

posição econômica, social e política de um indivíduo ou de um estrato. Muito utilizada como 

indicador social, a ocupação tem tido relevo entre outros indicadores como educação, raça, 

renda, etnia e outros. Portanto, entendemos como Mobilidade Espacial da População os 

“[...] deslocamentos de populações dentro de um espaço geográfico determinado, 

geralmente causados por motivos sociais e econômicos” (GIOVANNETTI, 1996, p. 137). 

Nesta perspectiva, 

a força de trabalho é então definida como a mercadoria que possui 

um homem, ou ainda o conjunto das faculdades psíquicas e 

intelectuais que existe no corpo humano, na sua personalidade 

viva,e que se movimenta para produzir coisas úteis (ROCHA, 1998, 

p. 48) 

Nos anos 60, o Município de Paranavaí iniciou profundas mudanças na 

agricultura, acontecendo o primeiro grande salto de urbanização: entre 1960 e 1970, a 

população urbana cresceu 63,67%, enquanto a população total decresceu 9,18%, ou seja, 

perdeu 5.802 habitantes. 

Nas décadas que se seguiram, a sociedade paranavaiense viveu um processo 

acelerado de urbanização, exibindo cifras crescentes. Assim, se em 1960 apenas 38,61% 

da população paranavaiense era classificada como urbana, em 1970 este índice sobe para 

68%, chegando a 83,73% em 1980; em 1991, o Censo registra um índice de 90,6%, com 

aproximadamente 64.482 habitantes vivendo na cidade. 

A pedido de diversos municípios e devido ao FPM (Fundo de Participação do 

Município), o IBGE confirmou a estimativa da população que era para o município de 

Paranavaí de 72.972 habitantes, com 92,96% desta população vivendo na cidade. 

Ao mesmo tempo, a nível de Mesorregião Noroeste, o início da década de 70 

apresentou uma rápida substituição do café pelo gado bovino no setor agrícola, seguia-se 
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no município de Paranavaí o mesmo modelo nacional de modernização, só que com gado 

bovino. Era o período do governo militar e a modernização seguia uma tendência 

conservadora, afastando, assim, qualquer início de reforma agrária. 

Esse modelo contribuiu para a concentração da propriedade e do uso da terra, uma 

vez que expulsa do campo um grande número de famílias que trabalhavam nas lavouras de 

café. Esse fator, juntamente com a substituição do café pelo boi foi preponderante para a 

explosão do êxodo rural. 

Até a década de 60 prevalecia nas terras de Paranavaí um modo de produzir, onde 

os colonos, trabalhadores residentes nas propriedades, eram importantes. 

No entanto, nos anos que se seguiram, boa parte dos antigos colonos ou 

trabalhadores fixos das fazendas tiveram de deixar seu antigo local de trabalho por conta 

também, das mudanças na legislação trabalhista. 

Se, de um lado, as leis passavam a atender às necessidades dos trabalhadores do 

campo, de outro, encareciam a mão-de-obra, atribuindo aos fazendeiros responsabilidades 

sociais, como o pagamento da Previdência, entre outros encargos. A reação, então, foi 

expulsar essas pessoas das propriedades, junto com a erradicação do café. 

O complexo rural 

Elaborado sob uma perspectiva histórica dos estágios de desenvolvimento da 

agricultura no Brasil, este estudo apóia-se nos conceitos de Kageyama (1987, p. 3), acerca 

do complexo rural brasileiro: 

a) modernização da agricultura a introdução de novas técnicas, ferramentas, 

máquinas e culturas ao longo do tempo, ou seja, a lenta mudança da enxada 

para o trator; 

b) industrialização da agricultura, entendida como uma forma de produção 

semelhante a uma indústria, que compra insumos e produz matéria prima para 

outros ramos de produção; 

c) complexos agroindústriais são grupos de fábricas de insumos, máquinas e 

equipamentos, destinados à agricultura. 

O termo “complexo” é aqui empregado com o sentido que Kageyama (1987, p. 3), 

lhe dá: “[...] conjuntos de atividades fortemente ligadas entre si (por compras e vendas) e 

fracamente relacionados com o resto das atividades. Esses conjuntos são vistos de forma 

dinâmica o que torna a sua delimitação menos rígida”. 
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A atividade agrícola, voltada essencialmente para a exportação e com base na 

monocultura, constituía a estrutura primitiva do complexo rural. Havendo um só produto para 

ser comercializado, dependia muito do preço por ele alcançado, o uso de todos os recursos 

ligados à sua cultura: homens, animais de trabalho, terras; se o preço estivesse bom, esses 

recursos eram utilizados na cultura desse produto; se o preço no mercado internacional 

caísse, esses elementos eram empregados em atividades de subsistência dos próprios 

trabalhadores e na manutenção do modelo da unidade produtiva. Os produtos 

manufaturados nas fazendas eram só para seu uso e não se destinavam ao mercado 

interno que praticamente não existia. 

Segundo Kageyama (1987), o primeiro fato importante, que desencadeia a crise 

desse modelo primitivo de produção, é a suspensão do tráfico negreiro após 1850 e a 

transição para o trabalho livre. Foi, então, que a cultura do café começou a se expandir em 

São Paulo, ao mesmo tempo que se desenvolvia o mercado de trabalho e o mercado interno 

começava a ter expressão. 

Esse processo de modernização iniciou-se a partir de 1850, estendendo-se 

lentamente até aos anos 20 do século XX. Com a grande crise de 1929, acelerou-se o 

esfacelamento desse modelo de produção agrária e as mudanças vieram, enfim, consolidar-

se nos anos 50, com a industrialização da agricultura que contava já com a implantação de 

condições para produzir máquinas, equipamentos e insumos destinados especificamente à 

agricultura. Desse modo, o capital entra no campo e o proletariado rural representa a força 

de trabalho, introduzindo uma nova relação empregado x patrão, dando uma nova dinâmica 

de acumulação de capital no campo. 

Moro considera que o processo de modernização teve lugar nas décadas de 60 e 

70, portanto já na transição do café para outras culturas; em que através da soja, do trigo, 

do milho, algodão e outros, houve ganhos de capital consideráveis. Coincidiria esta 

modernização da agricultura com a fase da industrialização de Kageyama, o que para Moro 

não foi um processo isento de sofrimento se considerarmos que a modernização “foi parcial, 

conservadora e dolorosa”. 

[...] foi parcial, conservadora e dolorosa (SILVA, 26, p. 49). Parcial 

porque se limitou a algumas regiões do País, a alguns produtos 

específicos e a certas fases da organização da produção. 

Conservadora porque não rompeu com a tradicional concentração 

fundiária e, por fim, dolorosa porque concorreu para expulsar do 

campo milhares de pessoas ligadas às atividades agropecuárias, 

acentuando o êxodo rural (MORO, 1995, p. 83) 
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Verifica-se que a industrialização da agricultura ou a sua modernização, rendeu ao 

país um aumento de produção considerável, tanto em produtos de exportação como no 

abastecimento dos centros urbanos e fornecimento de matérias primas, para as indústrias 

do Centro-Sul; mas também está na origem do desemprego no campo, causa do êxodo rural 

de milhares de famílias que, migrando para as cidades, povoam os seus miseráveis 

subúrbios, sobrevivendo precariamente, desenraizadas do seu meio natural. 

O ciclo do café no Paraná3

A cultura do café entrou no Paraná como uma extensão das lavouras cafeeiras 

paulistas que buscavam terras novas e apropriadas a esse cultivo. As terras roxas e novas 

eram muito procuradas para o plantio de café, devido à sua fertilidade, o que se traduzia em 

alta produtividade e, conseqüentemente, em lucro, o que era muito atraente nesses 

primeiros anos do século XX, quando o preço do café estava em alta. 

Nessa época, a busca de terras novas para o plantio de café no Paraná era 

influenciado, segundo Cancian (1981, p. 14) por vários fatores: havia, por um lado, a 

proibição do plantio de café em São Paulo e outros estados e, por outro lado, o incentivo do 

governo estadual paranaense à plantação do café; as plantações paulistas estavam em 

declínio de produção; tudo isso, além da já citada fertilidade das terras roxas motivou a 

expansão das lavouras de café no Norte paranaense, surgindo nessa região cidades como 

Jacarezinho, Santo Antonio da Platina, Tomasina e outras. É o chamado Norte Velho ou 

Pioneiro, que nada mais foi que uma extensão das lavouras de São Paulo, não se 

relacionando com o resto do Paraná, nem o influenciando. 

Além do apoio governamental ao plantio, teve também a sua influência nesse fato a 

valorização e a escassez das terras paulistas o que levou antigos colonos e lavradores de 

poucas posses, mas desejosos de possuir terras, a virem comprá-las no Norte do Paraná. 

Caracterizou-se, assim, uma primeira conjuntura do ciclo do café no Paraná, a fase de 

incentivo à produção, que vai dos primeiros anos do século, à crise de 1929. 

Nesta época, ao lado de grandes fazendas, havia as propriedades menores que 

iam sendo adquiridas pelos colonos, entre eles muitos emigrantes que economizavam para 

comprar as suas propriedades pois, segundo Cancian, citando Macedo (p. 59) “a legislação 

paranaense favorecia terras a baixo preço, largos prazos de pagamentos parcelados”, 

sendo a área máxima por família de 200 hectares o que caracteriza um modelo de 

propriedade agrícola diferente das grandes fazendas monocultoras de São Paulo. 

                                                 
3 A análise do desenvolvimento histórico da economia paranaense é tradicionalmente estruturada em 
ciclos econômicos. 

 1807



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Foi neste contexto que o plantio de café foi introduzido nos anos 20, numa área 

mais ao Norte, a fazenda Brasileira, cuja área ficava isolada do resto do Paraná, sendo 

apenas acessível pela cidade paulista de Presidente Prudente. 

A partir de 1929, com a Depressão, iniciou-se uma nova fase na cultura do café: a par 

da superprodução, na época houve uma violenta queda nas exportações e conseqüentemente 

no preço do café, conjuntura que se manteve até 1944. 

Neste contexto de retração do mercado e da queda de preço em todo o país, era de 

supor que a produção no Paraná caísse, dado que foi de novo proibido o plantio em todo o 

território nacional, incluindo o Paraná. São Paulo reduziu a sua produção por causa dos 

baixos preços, que a política da sustentação através da incineração não conseguiu reverter. 

A geada de 1942 aliada à idade dos cafezais e somadas ao desânimo dos lavradores, 

desestimularam o cultivo. 

No Paraná, porém, ocorre o inverso. É Cancian (1981, p. 33) que afirma: 

O Paraná procurava atrair o café, porque apesar das dificuldades 

conjunturais, era o produto que mais representava em divisas para o 

Brasil e conseqüentemente o setor agrícola, apesar de tudo, mais 

defendido pelo governo. 

Ao contrário do Norte Pioneiro onde a ocupação foi espontânea, a colonização da 

Fazenda Brasileira no Norte Novíssimo de Paranavaí foi dirigida, assim como toda a área 

pertencente à Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná, que abrangia o Norte 

Novo de Londrina e Maringá. 

Essa colonização dirigida trouxe mais dinamismo à plantação de cafezais, ao passo 

que as áreas mais antigas no norte Velho, segundo Cancian (1981, p. 74), não 

apresentavam essa exuberância, pelo cansaço do solo e idade dos cafezais. 

Em alguns casos houve regressão. Foi o que aconteceu com a área da fazenda 

Brasileira ou Gleba Pirapó: embora fosse uma colonização dirigida, motivos políticos e a 

crise de 1929 a levaram a ser desativada no começo dos anos 30, somente vindo a ser 

novamente demarcada para novo assentamento em 1942. 

Nas colonizações do Norte Novo de Londrina e Maringá, a mata era derrubada para 

plantar café, aproveitando-se assim as terras novas, ou seja, nunca antes cultivadas, que 

sempre estiveram mais ligadas ao café por serem virgens do que por serem roxas. 

As concessões de terras feitas pelo Estado constituíam uma fonte de renda; os 

impostos das transferências rendiam muito. Eis por que o plantio de café era incentivado no 
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Paraná: se não fosse isso um número muito grande de pequenos lavradores, procedentes 

de outros estados, principalmente de São Paulo, não teriam vindo e deixariam de comprar 

seus lotes, o que prejudicaria os interesses estaduais. As próprias colonizadoras, em 

especial a CTNP, pressionavam para que continuasse a plantação do café, apesar da 

proibição se estender também ao Paraná. Foi contornada a proibição mantendo um limite de 

50.000.000 de pés de café plantados; como o Paraná não tinha essa quantidade, podia 

plantar. 

Em 1942, porém as “[...] geadas de grandes proporções abalaram as lavouras, 

especialmente de São Paulo e Paraná. Em vista disso o convênio dos Estados cafeeiros de 

1943 retirou a proibição de plantio” (CANCIAN, 1981, p. 38). 

Quando a Guerra terminou uma nova conjuntura se fez notar: começaram 

negociações para o aumento do preço do café exportado. O consumo cresceu, novos 

mercados se abriram e o mercado do café se aqueceu com a normalização dos transportes. 

A partir daí, com o aumento do consumo e os estoques em baixa, não se queimou mais 

café. Ao contrário, o Departamento Nacional do Café (DNC) tinha dificuldades em satisfazer 

todos os contratos de compra que excedessem as suas disponibilidades. 

Nessa conjuntura de elevação de preços, no início dos anos 50, apresentaram-se 

condições que levaram ao plantio e à produção, apesar de geadas e secas, o que baixava a 

produção e de novo elevava o preço. Essa situação foi se estendendo pela década seguinte, 

quando todo o norte do Paraná era um mar de cafezais, nas áreas do Norte Novo de 

Londrina, Norte Novo de Maringá e Norte Novíssimo de Paranavaí. Segundo Cancian (1981, 

p. 46), há “uma tendência à monocultura, se não de modo generalizado, pelo menos em 

alguns municípios. Ela foi [...] limitada pelo plantio intercalar e pela presença de pastagens”. 

Demétrio (1997, p. 71), ressalta que “a expansão da cultura do café na década de 

60, já atingia 64% das terras da região, tendo como ápice da produção, meados dos anos 

60”. 

A partir dessa época, com um excesso de produção frente à demanda, grandes 

estoques e ainda a concorrência de outros países produtores de café, o governo brasileiro 

toma providências para eliminar a produção de excedentes, com a erradicação de dois 

bilhões de cafeeiros pouco produtivos (CANCIAN, 1981, p. 47) procurando equilibrar a 

produção. 

Nessa conjuntura, o Brasil procura meios de reformular a sua política agrícola: 

estimula a pecuária e diversas culturas, dando início a uma política de industrialização da 

agricultura. 
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Esta política voltada aos interesses do capital industrial, configurou a 

criação de seu próprio mercado na venda de máquinas, implementos 

e insumos agrícolas, impondo dessa forma o avanço tecnológico na 

agricultura e a redução da mão de obra em virtude da modernização 

[...] (DEMÉTRIO, 1997, p. 71) 

Durante a fase mais dinâmica da cafeicultura, teve lugar a rápida urbanização da 

microrregião geográfica de Londrina, Maringá e Paranavaí o que ampliou o mercado 

consumidor interno, criando condições para as lavouras temporárias diversificadas e as 

pastagens irem tomando o espaço dos cafezais e atingirem o nível de produtos de mercado, 

criando condições para que as lavouras temporárias diversificadas e pastagens tomassem 

os espaços dos cafezais, e por conseguinte maior espaço do mercado. 

Já antes, nas fases de baixa de preços a policultura e as pequenas pastagens se 

desenvolviam a par do café; depois as pequenas propriedades continuaram, além do café, 

cultivando para consumo próprio pomar, hortas, milho, arroz, feijão, algodão, tudo de acordo 

com as suas necessidades e com as possibilidades de comercialização dos excedentes que 

o lugar lhe oferecia, especialmente as novas cidades em formação. 

O programa de racionalização da cafeicultura: o caso Paranavaí 

Segundo Alcântara (1987), quando as terras de arenito Caiuá foram ocupadas por 

café, na área colonizada pela BRAVIACO – Companhia Brasileira de Viação e Comércio S/A 

–, já se conhecia a pouca fertilidade do solo. Os problemas com a erosão só aceleraram o 

empobrecimento destas terras, confirmando o que já se suspeitava: o ciclo do café em 

Paranavaí não iria durar muito. 

Outro fator que favorecia a diversificação era o desequilíbrio entre a oferta e a 

demanda provocada pela grande produção paranaense. Em 1960, o Estado do Paraná 

produziu mais de 30% do café mundial e metade da produção brasileira (CANCIAN, 1981, p. 

122). 

A exuberante oferta de café frente à demanda, resultou, no início dos anos 60, em 

planos do governo brasileiro para eliminação de uma parte da grande produção. Neste 

sentido surge o “Grupo Executivo da Racionalização da Cafeicultura” (GERCA), cujo 

objetivo era erradicar os cafeeiros que produziam o excedente à demanda do mercado de 

consumo. Tal medida foi conjuntural, justificada pela superprodução, principalmente 

paranaense e conseqüente queda dos preços, que foi agravada pela concorrência de outros 
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países, como a Colômbia. Nem mesmo o IBC4 comprando e estocando o café conseguia 

evitar a deterioração dos preços. 

Para Cancian (1981, p. 47), 

[...] a racionalização da agricultura foi a forma de defesa encontrada 

para o café na conjuntura, isto é, desfazer o resultado dos efeitos 

que os preços altos da década de 1950 e os incentivos aos novos 

plantios haviam provocado, oferecendo ao lavrador uma alternativa 

de diversificação que funcionasse como substitutiva das rendas 

geradas pelo café ao nível do produtor, levando o setor a reduzir a 

oferta na medida desejável pelos responsáveis pela política cafeeira. 

Apesar da falta de incentivo do governo, a tendência ainda era o café, pois a 

produtividade nas terras roxas era elevada e porque os cafeeiros já estavam plantados. 

Entretanto, buscavam-se formas de diversificação em que a pecuária e a lavoura temporária 

foram introduzidas, em detrimento da monocultura cafeeira. 

Nas terras mais pobres para o café, as do arenito Caiuá, na Microrregião geográfica de 

Paranavaí, as transformações foram mais rápidas e nítidas, embora apareça aí, por vezes, a 

terra roxa misturada, quando a camada de arenito é mais fina. 

Desta maneira, a passagem do ciclo cafeeiro sobre os solos de arenito Caiuá foi 

meteórica e, em 1963, o lugar onde a expansão da pecuária parecia mais certa era na 

Mesorregião Geográfica do Noroeste Paranaense (CANCIAN, 1981, p. 124). 

Com o declínio dos rendimentos do café ocorreu um incentivo à formação de 

pastagens artificiais e ao cultivo de lavouras temporárias, de forma especial às oleaginosas 

como algodão, mamona e soja. No caso da Microrregião Geográfica de Paranavaí e de 

outras regiões onde havia arenito Caiuá, as pastagens tiveram um desenvolvimento maior 

do que as demais regiões de solos mais férteis, alcançando cerca de 50% da área regional. 

As geadas de 1969 ainda recuperaram os preços e provocaram nova onda de 

plantios, em outras regiões, mas na de Paranavaí não foi relevante, tanto que continuou 

investindo na pecuária. 

O ciclo do gado 

Em 1960, segundo Cancian (1981, p. 127), cerca de um terço das terras 

cultivadas na microrregião de Paranavaí eram ocupadas pela cultura do café; mais de um 

                                                 
4 (Instituto Brasileiro do café), foi criado pelo governo brasileiro (lei 1779/1952) para defesa dos 
preços, comprando e estocando café quando em excesso no mercado. 
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terço dessas terras já apresentava combinação da cultura do café com as pastagens. Daí a 

dez anos, a monocultura cafeeira foi substituída pela pecuária em importância e extensão. 

Pelas características do seu solo e pela necessidade de substituir os cafezais 

por culturas alternativas, a área de Paranavaí optou preferencialmente pela pecuária e pela 

formação de pastagens artificiais. Ao contrário da cultura do café, que empregava muita 

gente, as fazendas de gado funcionam com poucos trabalhadores. Esse aspecto econômico 

agradava aos proprietários: a cultura do café era onerosa e o Estatuto do Trabalhador Rural 

veio inviabilizar a manutenção das relações trabalhistas no campo em vigor até então 

(MORO, 1992, p. 105). A pecuária, que tão bem se adaptou ao tipo de solo, era uma 

solução também para a redução de custos. 

Outro aspecto que leva à opção pela pecuária é a concentração muito forte da 

propriedade da terra em Paranavaí (DEMÉTRIO, 1997, p. 52). Em 1983, 

 As propriedades com até 25 hectares representam 55% do número 

de imóveis, abarcando uma área de 7,5% no total [...]. Enquanto que 

em outro extremo verificamos que 51 proprietários detêm quase a 

metade do espaço rural do município (DEMÉTRIO, 1997, p. 54). 

Esses dados mostram que o perfil das propriedades paranaenses segue o modelo 

agropecuário brasileiro, ou seja, há uma estratificação em categorias distintas de produtores 

rurais, conforme os seus objetivos de produção e de trabalho. Temos, assim, de um lado a 

propriedade familiar com áreas de até 100 hectares e de outro a propriedade que no 

trabalho de Demétrio é definida como patronal com áreas de mais de 100 hectares. Nas 

propriedades pequenas de produção familiar, a diversificação é grande, enquanto o modelo 

patronal, tende à especialização da atividade agrícola. 

A dimensão das propriedades resultou da divisão das terras em lotes, seguindo um 

esquema das frentes pioneiras: os lotes eram demarcados entre a estrada que passava no 

espigão e o rio que corria nos fundos. Quando a rede hidrográfica era esparsa, os lotes não 

podiam ser pequenos, chegando mesmo a 500 hectares. 

As propriedades revelam-se favoráveis à criação de gado, não só pelas suas 

dimensões como também pela qualidade do solo, o qual se mostra potencialmente ideal 

para o café e outras culturas, se submetido a técnicas tradicionais de manejo. 

À medida em que o café foi erradicado e no seu lugar se formou pasto para o gado, 

o grande contingente de trabalhadores saiu do campo onde já não tinha ocupação. 
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O complexo agroindustrial 

O processo de modernização da agricultura, a partir dos anos 60, no sentido da 

industrialização no campo, baseia-se em três transformações: a primeira diz respeito a 

mudanças nas relações de trabalho. O pequeno produtor poderia usar insumos modernos 

na sua propriedade de exploração familiar; modernizando-se, ele só ajustaria a divisão de 

trabalho na família. No complexo agroindustrial, a produção não é mais individual, mas 

coletiva, cada um fazendo a sua parte: os que plantam, os que colhem, o trabalhador braçal, 

o técnico, cada um contribui dentro da coletividade, para a finalidade da produção. 

A segunda transformação é a mecanização, com especial menção ao trator 

substituindo, primeiro, a força animal e depois a mão do homem, quando as máquinas já 

fazem todo o trabalho, do plantio à colheita. A terceira transformação é a produção no Brasil 

de insumos, máquinas e equipamentos para a agricultura, que até então eram importados. 

Com a sua fabricação no Brasil a modernização da agricultura passa a ser independente e 

irreversível (KAGEYAMA ,1987, p. 2). 

Inicia-se então, já nos anos 70, a exploração agrícola na forma de complexos 

agroindustriais, ou seja, a industrialização da agricultura. 

Esse processo representa a subordinação da Natureza ao capital 

que, gradativamente, liberta o processo de produção agropecuária 

das condições naturais dadas, passando a fabricá-las sempre que se 

fizerem necessárias (KAGEYAMA, 1987, p. 1). 

A agricultura acaba sendo um ramo de produção, como se fosse uma fábrica; está 

conectada com outros ramos de produção; para produzir depende de insumos fabricados 

por outras indústrias; não produz apenas bens de consumo final, mas também, 

especialmente, matérias-primas para outras indústrias de transformação. 

O complexo agroindustrial se estrutura, simultaneamente ao processo da 

agricultura regional. 

A modernização da agricultura regional 

 A modernização da agricultura no Norte do Paraná surgiu de um conjunto de 

circunstâncias que aceleraram as mudanças no seu espaço rural. Um dos fatores que 

desencadeou a modernização foi a promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural em 1963, 

o que desestruturou as relações trabalhistas no campo. No Norte Novo e Novíssimo do 

Paraná, onde as propriedades eram na época ocupadas, em sua maior parte, na 

monocultura do café, empregando numerosa mão-de-obra, foi onde os efeitos desse 

Estatuto mais se fizeram sentir. A parceria e o colonato, regimes muito usados, 
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desapareceram e pouco depois seriam substituídos pelos assalariados e “bóias-frias” 

(MORO, 1991, p. 106). 

O Estatuto do Trabalhador, estendendo ao trabalhador rural os mesmos benefícios 

que o trabalhador urbano usufruía, impunha novas obrigações sociais ao empregador, 

levando os cafeicultores a pensar seriamente em modernizar as suas propriedades, 

mecanizando-as. Assim, uma lei que foi elaborada para proteger os trabalhadores rurais 

acabou por tirar-lhes o trabalho e abrir as portas à modernização com a substituição de 

pessoas por máquinas. 

Um dos fatores que acelerou a modernização foi a superprodução de café, 

constatada desde o início da década de 60, o que motivou a política agrícola de desestímulo 

à cafeicultura e de estímulo à cultura de oleaginosas, em especial a soja. Para desestimular 

o plantio de café, foi reduzido o preço pago ao produtor, mas o café já plantado e em terras 

novas continuava produzindo, entrando, no mercado nessa ocasião as primeiras safras dos 

cafezais do Norte do Estado (MORO,1991, p. 108). O governo brasileiro para fazer baixar a 

produção criou o GERCA – Grupo Executivo da racionalização da Cafeicultura – com a 

finalidade de erradicar os cafeeiros pouco produtivos, além de tornar os preços internos 

pouco atraentes e de apoiar a diversificação das culturas. 

Outro fator que ajudou a desencadear a substituição do café, além dos já referidos, 

foram as sucessivas geadas em 1967, 1969, 1971 e 1975 o que prejudicou seriamente os 

cafezais tornando inviável economicamente a manutenção da cultura cafeeira, levando os 

agricultores à substituição dessa cultura permanente, por outras temporárias, especialmente 

a soja. O processo de substituição aparece, assim, num momento “[...] como indutor da 

modernização agrícola regional e, outro momento, como conseqüência dessa 

modernização” (MORO, 1991, p. 29). 

A cultura da soja necessita de áreas maiores do que as pequenas e médias 

propriedades, predominantes na região Norte. Assim, uma das conseqüências da 

substituição de culturas, e da modernização da agricultura foi a concentração da posse da 

terra para permitir que a produção cubra o custo dos investimentos. 

A modernização da agricultura no Norte Novíssimo de Paranavaí iniciou-se após a 

erradicação de grande parte dos cafezais. Devido aos programas de redução 

governamentais e principalmente às geadas, bem com à diferenciação espacial e as 

características do solo, essa modernização encaminhou-se para a pecuária como sendo a 

opção mais adequada. 
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A rápida redução da área de cultivo de café abriu espaço para a modernização 

através da agropecuária que se apresentava uma boa alternativa, tanto do ponto de vista do 

bom preço da carne como dos baixos custos de mão-de-obra (KOHLHEPP, 1991, p. 80). 

Deste modo, 

[...] entra o boi, sai o homem. [...] A microrregião perdeu substancial 

contingente humano a partir de 1970, com a decadência da 

cafeicultura e o empobrecimento do solo. Ganhou espaço a pecuária 

bovina, hoje o segundo maior rebanho do Estado (SILVA, 1988, p. 

69). 

A implantação da pecuária levou a um forte aumento da área mínima necessária para a 

sua exploração e, com isso, a uma tendência à concentração da propriedade fundiária. 

A par da pecuária também é cultivada mandioca, cuja a produção é absorvida pelas 

fábricas de grande porte que operam na área. Produzem farinha de mesa e fécula, além de 

modificados. Existem também pequenas agroindústrias que produzem fécula e farinha de 

forma artesanal; o processamento da mandioca não é recente e tem tradição na região. 

O cultivo da mandioca coaduna-se bem com propriedades menores e em alguns 

casos é familiar; isso lhe confere importância na diversificação das culturas e na fixação das 

famílias à terra, através dos postos de trabalho criados, tanto no campo, no cultivo 

propriamente dito, como no processamento industrial. 

A instalação de agroindústrias de grande porte exige projetos para estimular a 

produção de matéria prima pelo setor agrícola de forma integrada. É o que se observa com 

outra cultura mais recente em Paranavaí: a cultura da laranja para a produção industrial de 

suco. Projeto ambicioso, direcionado ao mercado externo, foi implantado pela Cocamar 

(Cooperativa dos Cafeicultores de Maringá) com o objetivo de tornar o Estado o segundo 

maior produtor de laranja do país. A queda do preço do suco no mercado, aliada a uma crise 

na cooperativa colocou em risco a viabilidade do programa. Para evitar a falência do projeto, 

a Acipar (Associação dos Citricultores do Paraná) assumiu a sua gestão. A Cocamar Citrus, 

hoje está transformada em outra empresa, a Paraná Citrus S/A, com a ajuda do Estado. 

Tanto a cultura da mandioca como a da laranja constituem-se exemplo de CAIs – 

Complexos Agroindustriais –, segundo Kageyama: produção agrícola planejada com 

relações “para trás”, ou seja, a compra e utilização de maquinário, insumos, fertilizantes e 

pesticidas e “para frente”, o processamento industrial, que usa a produção agrícola como 

matéria prima. 
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Como todo o Norte do Paraná, a microrregião de Paranavaí foi ocupada rapidamente 

nos anos 40 e 50, graças à cultura do café. Em 1960, Cancian faz referência ao predomínio da 

monocultura cafeeira na região. Silva, por sua vez, calcula que haveria cerca de 30 milhões de 

pés de café em toda a região nesse ano, com grande produtividade. 

A ocorrência de geadas, como já tinha acontecido em outras áreas, prejudicou os 

cafezais, reduzindo tanto o número de pés como, principalmente, a sua produtividade. Nas 

grandes áreas desmatadas, o solo de arenito, altamente suscetível à erosão, foi-se 

degradando e empobrecendo, o que acelerou a erradicação do café e a sua substituição por 

pastagens a partir dos anos 70. 

A modernização da agricultura em Paranavaí levou em conta as características do 

seu solo que apontavam para o caminho da pecuária, já pela necessidade de adotar uma 

exploração adequada e rentável, já pela urgência em conservar o solo. Havia ainda a 

política de desestímulo ao plantio do café através do GERCA e seu Programa de 

Racionalização da cafeicultura. 

Erradicado o café que empregava numerosa mão-de-obra e verificando-se o 

avanço da pecuária, que empregava pouca gente, as oportunidades de trabalho diminuíram 

e um grande contingente de população abandonou o campo. Assim, a população que o café 

trouxe, a pecuária levou. É a este aspecto que Moro - Aspectos geográficos da 

modernização agrícola no Norte do Paraná - se refere ao falar de “modernização dolorosa”. 

Quem tinha seu capital aplicado no campo não perdeu, ou perdeu pouco, com a passagem 

do café para a pecuária; porém, quem era trabalhador perdeu o seu modo de vida e a sua 

ligação com a terra. 

O êxodo rural foi de tal magnitude que, durante a década de setenta, a 

população norte-paranaense apresentou taxa negativa de crescimento 

[...] Demograficamente, portanto, verificou-se a diminuição do efetivo 

total da população; a alteração da situação rural-urbana da população, 

com diminuição da população rural e aumento da população urbana; o 

crescimento populacional das principais cidades da região (MORO, 

1991, p. 337). 

A relação capital-trabalho que se implantou no campo beneficia primordialmente o 

capital, enquanto os pequenos e médios produtores sofrem desvantagens, tanto na 

comercialização dos seus produtos com preços baixos, como ao adquirir máquinas e 

insumos por preços elevados. 

Há uma concentração de renda provocada por essa transferência de riqueza do 

setor agropecuário para o setor urbano-industrial; os pequenos produtores, 
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descapitalizados, deixam o campo, acentuando o êxodo rural. Essa situação foi acelerada 

pela ação do Estado, das cooperativas agropecuárias e agroindústrias privadas (MORO, 

1991, p. 356). 

Na microrregião de Paranavaí não foi diferente: diminuídas as oportunidades de 

trabalho no campo, não houve um aumento significativo da oferta de emprego nas cidades 

da região, em especial Paranavaí, o que obrigou a população a procurar trabalho em 

cidades como Maringá, Londrina e até mesmo em Curitiba. 

Considerações finais 

O processo de ocupação humana da área que é hoje denominada por município de 

Paranavaí, teve início neste século com a cultura do café. O contexto histórico-social está 

ligado a essa cultura que trouxe contingentes humanos de várias localidades do Brasil para 

tentar o cultivo do café. Essas terras que na verdade eram devolutas foram, num primeiro 

momento, objeto de um projeto de ocupação elaborado por Lindolfo Collor, projeto esse que 

se chamou Fazenda Brasileira. Famílias inteiras vieram de outros estados incumbidas de 

plantar café nessa área mas fatores políticos, segundo Alcântara (1987) e segundo Silva 

(1988), provocaram a debandada dos agricultores. A área possui características diferentes 

das terras colonizadas pela Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, onde 

predomina a terra roxa. O arenito caiuá, predominante na região de Paranavaí, tornava as 

terras menos valorizadas, concorrendo com a especulação das terras, na área da CMNP. 

A ocupação econômica, inicial desta área, estabeleceu as diretrizes de mobilidade 

da força de trabalho dos povoadores. Na verdade, a ocupação econômica antes da 

ocupação humana é observada em todo o país e em todos os países subdesenvolvidos. Ao 

contrário, quando a ocupação humana se dá primeiro, verifica-se uma situação de 

desenvolvimento muito maior. 

Esses aspectos histórico-espaciais provocam uma mobilidade populacional com 

características particulares e bastante diferenciada das mobilidades humanas do norte 

central paranaense. A economia da área estava muito mais ligada ao expansionismo 

econômico de São Paulo do que propriamente à economia do Paraná, haja vista que o 

principal acesso à área de Paranavaí era através de Presidente Prudente, em São Paulo e 

não com outras cidades do Paraná. 

A segunda tentativa de colonização, organizada pelo governo do Paraná, foi bem 

sucedida. A partir dos anos 40, Paranavaí foi novamente uma área de atração populacional, 

onde o principal objetivo era a economia cafeeira. No início os cafezais tinham excelente 

produtividade, mas em virtude do solo arenoso, muito friável, e da prática de técnicas 

agrícolas inadequadas, surgiram diversos problemas, como a erosão e a queda da 
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produtividade. Esses problemas provocaram rápidas mudanças das relações de produção, e 

por conseguinte, nos aspectos socioespaciais da organização do espaço: concentração da 

posse da terra, substituição da atividade produtiva principal (cafeicultura por pecuária), êxodo 

rural, conflitos sociais, dentre outros. 

Assim, a substituição da cafeicultura pela pecuária, na maior parte da área, agravou 

os problemas sociais no campo, acelerando o êxodo e a rápida urbanização regional. 

A cidade é o espaço que oferece mais condições para o processo produtivo e para 

o desenvolvimento econômico face às externalidades geradas pela economia agrícola, 

agora comandada pelo complexo agroindustrial, aprofundando a divisão territorial e social 

do trabalho. Porém existem algumas cidades com problemas de evasão de população. A 

cidade de Paranavaí, atualmente, ilustra bem concretamente essa situação e as medidas 

tomadas não têm sido suficientes para reverter esse fato. Embora haja ofertas de facilidades 

e incentivos à indústria, o desemprego força a população a procurar emprego em outras 

cidades, as vezes em outros estados. 

A agricultura ainda é uma base econômica forte, mas não é, na atualidade, fonte 

significativa de empregos. O projeto de industrializar a laranja ainda está no começo e vai 

demorar a sentir o seu peso na oferta de empregos e, conseqüentemente, na fixação da 

população na cidade. 

Os dados conseguidos no cadastro da Prefeitura Municipal de Paranavaí, se 

mostram frágeis, podendo comprometer a qualidade da pesquisa. Isso se verifica nos casos 

de empresas que foram encerradas, mas não há indicação do ano de início de atividade; 

também se observa que, a partir de 1989, se dá o encerramento de grande número de 

empresas, praticamente não existindo encerramento de empresas anterior a essa data, o 

que pressupõe o início do controle das baixas nessa altura. 

O número de empresas que abriram no município vem aumentando nos últimos 

anos, o que indica um certo desenvolvimento; em contrapartida verifica-se uma forte relação 

entre a crise econômica e o desemprego e entre o desemprego e a evasão da força de 

trabalho. Há também um grande número de empresas que fecharam, evidenciando uma 

situação de crise, que não é só de Paranavaí, mas de todo o Brasil, o que, seguramente, 

concorre para a origem do desemprego e da evasão da população. 

Segundo a amostragem, foi possível, através da interpretação dos diversos 

quadros, avaliar a situação econômica e social dos chefes de família na cidade e do 

trabalhador rural no campo, do Município de Paranavaí. 

Desta forma, a partir do trabalho empírico dos dados estatísticos, obtidos por meio 

de entrevistas, foi traçado o perfil sócio econômico dos chefes de família e observado que a 
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mulher vem tendo um crescente papel de destaque, na área urbana, no que concerne à 

chefia da família e à sua manutenção. Já no campo a sua participação é bastante tímida. O 

grau de instrução das mulheres, de um modo geral, mostrou-se superior ao dos homens, 

tanto na cidade como no campo. 

Quanto à questão da população economicamente ativa, observa-se um quadro 

sócio-econômico revelando que a população de Paranavaí apresenta baixo poder aquisitivo, 

já que mais da metade dos chefes de família urbanos e dos trabalhadores do campo 

possuem rendas inferiores a cinco salários mínimos mensais. 

No que concerne à dinâmica funcional de ocupação, verifica-se que para mais de 

metade das famílias não houve alteração, o que configura estabilidade na situação de 

ocupação, tanto no campo como na cidade, o que é característico de áreas de economia 

estagnada. 

No que se refere à procedência dos chefes de família, residentes no município de 

Paranavaí e que não são naturais dele, a percentagem é muito elevada, o que é próprio de 

áreas de ocupação recente. Atualmente, o tratamento e interpretação dos dados coletados, 

apontam o Município de Paranavaí como uma área de expulsão de população, isto é, área 

de emigração futuramente, em razão das transformações socioespaciais que o capital 

agroindustrial impõe à economia agrícola regional. 

Por outro lado, observou-se que a indústria local é pouco diversificada; as fábricas 

apresentam-se bastante desenvolvidas tecnologicamente, o que reduz a necessidade de 

mão-de-obra, contribuindo para o desemprego e por conseguinte para a imigração. 

Dessa forma, neste quadro socioeconômico, os conflitos sociais, os “bóias-frias”, o 

êxodo rural, as invasões de terras, os assentamentos rurais, as agrovilas, passaram a fazer 

parte do cotidiano da paisagem geográfica do Noroeste Paranaense. Regionalmente, 

Paranavaí é apenas uma célula do todo, onde a dinâmica do geral manifesta-se com toda a 

sua intensidade. 

Por fim, espera-se que este estudo possa servir de subsídio no conhecimento da 

realidade socioespacial do Noroeste Paranaense. 
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