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Resumo 
 
O presente trabalho é o resultado preliminar de uma pesquisa de Mestrado do Programa de 
Pós Graduação de Geografia da UEM. O mesmo é referente à Quitandinha um município 
localizado na região Metropolitana de Curitiba-PR. Esta região possui uma área rural 
relevante em relação às outras metrópoles brasileiras e apresenta uma considerável e 
diversificada agricultura familiar, diante disto, a investigação procura identificar as 
especialidades da agricultura familiar presente econômica e culturalmente no Município, 
buscando delimitar os motivos que favorecem a permanência da população da região no 
campo, mesmo tendo oportunidade de migrar para cidades de maior porte, como Curitiba-PR, 
Rio Negro-PR ou Mafra-SC. Metodologicamente está sendo realizado um levantamento 
bibliográfico sobre o tema e logo após terá inicio a visitação in loco para realização de 
entrevistas semiestruturadas para identificar se os fatores que influenciam esta realidade estão 
ligados a fatores de origem interna ou externa.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Rural; Permanência; Agricultura Familiar; Região Metropolitana de 
Curitiba-PR; 

Abstract 

This work is the preliminary result of a Master's research Graduate Program of UEM 
Geography. The same refers to the Quitandinha a municipality located in the metropolitan 
region of Curitiba-PR. This region has a significant rural area compared to other Brazilian 
cities and has a substantial and diversified family farming, on this, the research seeks to 
identify the specialties of this economic family farming and culturally in the city, seeking to 
define the reasons that favor the permanence of population of the region in the field, even 
having the opportunity to migrate to larger cities such as Curitiba, Paraná, Rio Negro-PR or 
Mafra-SC. Methodologically is being carried out a literature on the subject and soon after will 
begin the visitation spot to conduct semi-structured interviews to identify the factors that 
influence this reality are linked to internal or external origin factors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Espaço Geográfico brasileiro passou por muitas mudanças no final da década de 

1950 e principalmente em 1960 e 1970, pois o mesmo dava inicio a um complexo processo de 

industrialização, onde até então a base econômica estava centrada na agricultura e 

principalmente na produção do café. Com a crise do café muitos agricultores que não 

conseguiram se modernizar deixam o campo e vão a busca de melhores condições de vida nas 

cidades. Estas mudanças não ocorrem de forma simultânea em todos os estados brasileiros, no 

estado do Paraná as mudanças mais drásticas ocorram a partir da década de 1970. Nessa 

década ouve uma inversão da situação rural-urbana.  

Dessa forma a população urbana supera a rural, passando a ser representada pela 

porcentagem de 41,07% da população residindo no campo e 58, 93% de residentes na cidade. 

Atualmente a população urbana do Paraná é maior que a população Rural, aproximadamente 

85,3% dos habitantes do estado reside na cidade e 14,6% moram no campo.  

Assim o presente trabalho procura retratar a realidade do município de Quitandinha  

que está localizado na Região Metropolitana de Curitiba que apresenta características 

diferenciadas em relação ao estado, pois em Quitandinha 71,4 % da população vivem no 

campo e 28,5% na cidade. Metodologicamente está sendo realizado um levantamento 

bibliográfico e analise dos dados do IBGE e Ipardes referentes a este município.  

Primeiramente será discutido sobre as mudanças no espaço geográfico com a 

modernização da agricultura no Brasil e no Paraná e suas consequências econômicas e sociais. 

Em um segundo momento será debatido a questão do rural e urbano na atualidade, 

pois já que o trabalho é a respeito desta temática, estes não podem ser trabalhos como se 

fossem antagônicos ou separados, não tem como só enfatizar o rural e deixar de lado o 

urbano, pois esses são realidades são confluentes e desta forma merecem uma análise de suas 

especificidades. 

Em um terceiro momento a discussão será em torno da Região Metropolitana de 

Curitiba, como está se desenvolveu economicamente e socialmente, e a dinâmica da 

população dos municípios que compõem essa região. E entender que mesmo está 

apresentando uma alta concentração industrial não elimina as peculiaridades de alguns 

municípios predominantemente rurais, como Quitandinha. 

Por fim, a discussão procura expor as características do município, procurando 

demonstrar suas particularidades e os motivos que favorecem a permanência da população no 

campo. 



2. TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO GEOGRÁFICO BRASILEIRO, A PARTIR DA 

MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 

 

A partir das décadas de 1970 e 1980, o Brasil estava passando por profundas 

transformações na agricultura, conhecidas como a modernização da agricultura3 ocasionada 

por um modelo de agricultura mecanizada que exigia cada vez menos mão de obra, ou seja, 

passou a ocorrer à substituição do trabalho braçal pelo mecanizado, com adoções de 

máquinas, como resultado da submissão do campo á cidade e da agricultura á indústria4, em 

que o trabalho passa ser incorporado cada vez mais pelo uso de tecnologia em substituição ao 

trabalho manual. 

 Esse processo teve como consequência uma concentração fundiária, um esvaziamento do 

campo, movimento esse de pessoas, conhecido como êxodo rural.  

Nesta perspectiva, Silva (1999,) salienta que essas transformações no meio rural com a 

implantação de culturas mecanizadas, investimentos em máquinas, insumos entre outros, 

gerou a concentração de terras e a expulsão do homem do campo para as cidades, 

configurando-se outra realidade no território nacional, tanto no meio político, econômico 

quanto social. No entanto, essas transformações foram desiguais, em todas as regiões 

brasileiras. Significando que progresso técnico na agricultura não se fez de maneira 

homogênea, este se firmou de modo parcial, conservador e doloroso. Parcial porque atendeu 

exclusivamente a algumas regiões brasileiras, além disso, não envolveu todas as etapas dos 

ciclos produtivos, especialmente dos principais produtos agrícolas nacionais, como café, cana-

de-açúcar, e tantos outros. Conservadora, porque simplesmente ateve-se ao objetivo de 

introduzir inovações tecnológicas no campo (máquinas, sementes melhoradas, agrotóxicos, 

etc.), mediante a poderosa ferramenta do crédito oficial subsidiado pelo Estado autoritário; 

dolorosa, porque foi responsável por remeter às cidades, entre os anos sessenta e noventa, um 

contingente estimado em quase 40 milhões de pessoas sem perspectivas de emprego e vida 

digna, bem como por frustrar expectativas de construir um país mais justo e equilibrado. 

(SILVA, 1999).  
                                                           
3“Nos anos, 70 sustentava-se que a chamada “questão agrícola” havia sido superada pelo processo de 
modernização baseado na mecanização e na utilização de variedades selecionadas de sementes e insumos 
químicos”. Nos anos 80, sustentava-se que este processo de modernização aprofundara a integração da 
agricultura com os capitais industriais, comerciais e financeiros que a envolvem, formando o que foi chamado de 
“complexos agroindustriais”. (BUAINAIN, et al.,2003,P.313). 

 
4 Ariovaldo Umbelino de Oliveira entende que “o processo de desenvolvimento do capitalismo na agricultura de 
nossos dias está marcado pela sua industrialização” (OLIVEIRA, 1991, p. 23). 

 



 

No Paraná o processo de Modernização Agrícola, provocou transformações 

substanciais na estrutura fundiária do estado, mostrando assim uma forte concentração da 

posse da terra, pela inversão da relação campo-cidade e também pelo êxodo rural. 

3. O RURAL E O URBANO 
 

Nas últimas décadas a Geografia vem trazendo para o seu campo de estudo discussões 

e até mesmo contribuições a respeito da questão rural-urbano. Essas discussões decorrem das 

mudanças que foram ocorrendo no espaço geográfico brasileiro decorrente do processo 

acelerado de urbanização. A agricultura passou por mudanças que fez com que a maioria das 

pessoas deixasse o campo e se deslocaram para as cidades, desta forma tanto o campo como 

as cidades começam a apresentar novas funções. Com essas transformações torna-se cada vez 

mais complexo delimitar o que é rural e o que urbano, fazendo surgir assim novos 

questionamentos como: o que permite a identificação de uma área como urbana ou rural? É o 

predomínio das atividades que ali se desenvolvem? É o modo de vida? São as características 

do ambiente? 

No Brasil a definição oficial de rural e urbano: 

 
é baseada na lei e desconsidera o mensuramento de características como o 
tamanho populacional, ocupação, renda ou  pressão antrópica. A 
classificação baseia-se nas áreas, sendo a população classificada como rural 
ou urbana de acordo com a localização de seu domicílio. Para o IBGE são 
urbanas as sedes municipais (cidades) e as sedes distritais (vilas), cujos 
perímetros são definidos por lei municipal. Também são consideradas 
urbanas as áreas urbanas isoladas, igualmente definidas por lei municipal, 
porém separadas das cidades ou das vilas por área rural ou outro limite legal. 
As áreas rurais são aquelas fora dos perímetros definidos como urbanos. 
(IBGE, 2000, v.7). 

 
Essa definição não é suficiente para explicar a realidade a qual vivenciamos em nosso 

país e nem para fomentar os debates e muito menos permear trabalhos geográficos a respeito 

da temática. Para Endlich, (2006, p.156) a maioria dessas delimitações a respeito do que é 

rural e o que é urbano, não tem importância alguma se não contribuírem para o entendimento 

das dinâmicas sociais.   

De acordo com Marques (2002,p.100) existem atualmente duas amplas abordagens 

sobre as definições de campo e cidade: a dicotômica e o continuum. Na abordagem 

dicotômica o campo se opõe a cidade; já na abordagem do continuum a industrialização seria 



elemento que aproximaria o campo da realidade urbana. De acordo com a autora Sorokin, 

Zimmermann e Galpin (1986) são referências da abordagem dicotômica e enfatizam 

diferenças entre rural e urbano. Marques destaca que estes autores classificam essas 

diferenças da seguinte forma: 

 
(1)diferenças ocupacionais ou principais atividades em que se concentra a 
população economicamente ativa; (2) diferenças ambientais, estando a área 
rural mais dependente da natureza; (3) diferenças no tamanho das 
populações; (4) diferenças na densidade populacional; (5) diferenças na 
homogeneidade e na heterogeneidade das populações; (6) diferenças na 
diferenciação, estratificação; e complexidade social; (7) diferenças na 
mobilidade social e (8) diferenças na direção da migração. (MARQUES, 
2002, p.100). 

 
 

Assim a outra abordagem seria ao contrário, pois de acordo com Marques (2002, 

p.101) o continuum admitiria maior integração entre cidade.  E dentro desta abordagem do 

continuum são empregadas duas vertentes como assegura Wanderley (2001). Segundo o autor, 

a primeira seria centrada no urbano, sendo este fonte de melhoria, enquanto o polo rural seria 

expressão do retrocesso, estando fadado à redução pela expansão do urbano. Juntamente com 

a teoria da urbanização do campo, esta visão do continuum revelaria o fim da realidade rural. 

A segunda vertente do continuum seria aquela que aproxima o rural-urbano, sendo que 

mesmo com a aproximação de suas semelhanças, suas peculiaridades não desaparecem. 

 Desta forma essa segunda vertente reafirma a existência do rural. E é levando em 

consideração está vertente que está pesquisa está sendo desenvolvida, procurando mostrar o 

modo de vida de quem mora no campo. 

 

4. CARACTERISTICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA 

 

A RMC faz parte de uma das regiões mais antigas do Estado do Paraná, ocupada a 

partir do século XVII por moradores originários de São Paulo e Paranaguá, excitados pela 

mineração do ouro. O período do ouro marcou a economia da RMC e contribuiu para a 

fundação de Curitiba como pela abertura de vias de comunicação com o litoral, o que 

proporcionou o desenvolvimento inicial da região (WACHOWICZ, 1988, p. 57). 

 A RMC está localizada no Primeiro Planalto Paranaense e tem Curitiba como centro 

administrativo, comercial e de fornecimento desde 1693. Além da exploração do ouro, 

durante o século XVII, a região se inseriu na “rota do tropeirismo”, a qual interligava o Rio 



Grande do Sul a Sorocaba/SP. A atividade pecuária se desenvolveu e possibilitou a integração 

da região com São Paulo no processo de criação e comércio de gado.  

Nas primeiras décadas do século XIX, inicia-se, com a extração da erva mate, um 

novo período econômico na região, estimulado pela demanda dos países do cone sul. Este 

período prosperou a ponto de desequilibrar a produção de subsistência e da oferta de 

alimentos pela escassez de mão de obra. Com a produção pecuária e a exportação da erva 

mate, a região passou a ser incluída na economia nacional e internacional, o que trouxe 

resultados políticos: a emancipação da Comarca do Paraná, em 1854, com Curitiba – 6 mil 

habitantes – como a capital da província (KARAM, 2001). 

Durante o século XIX, o Paraná sofreu os impactos das mudanças que ocorriam em 

toda a sociedade brasileira. As leis que limitavam a oferta de mão de obra escrava (Lei do 

Ventre Livre, Lei do Sexagenário) e sua decorrente valorização, assim como a Lei de Terras 

(1850) – que colocava todas as terras sob a administração governamental e condicionava o 

acesso à compra – , aliadas à visão modernizadora das elites locais, promoveram alterações 

significativas no Estado. Está, entre as ações modernizadoras, a construção da ferrovia 

Curitiba – Paranaguá, logo estendida até o Porto Amazonas (ponto de navegação do rio 

Iguaçu), e a abertura da estrada da Graciosa (1873), que liga a região ao litoral (MADE, 

1997). 

Neste contexto é que se estabelece uma política de estímulo à vinda dos imigrantes 

europeus para a região. A expectativa de “branqueamento” da população e as possibilidades 

de um novo ritmo de colocavam a região no circuito da modernização brasileira. Os 

imigrantes eram considerados mais aptos pelos conhecimentos com o trato da terra, o cultivo, 

a colheita, o uso de equipamentos, a comercialização, entre outros.  

Com a imigração européia, foram se formando no entorno de Curitiba várias colônias 

como resultadas da política de incentivo do governo de Lamenha Lins, a qual ultrapassava as 

experiências de colonização malsucedidas no Brasil – como os colonos do café em São Paulo 

– porque as colônias foram estruturadas com base na propriedade da terra, na mão de obra 

familiar e na produção para o abastecimento alimentar dos citadinos e dos envolvidos nas 

atividades extrativistas. A política de estímulo à imigração fez com que, no período entre 

1872 a 1900, a região de Curitiba recebesse em torno de 30 mil e, de 1900 a 1920, mais 27 

mil. Predominavam os poloneses, italianos, alemães, seguidos por franceses, ingleses, suíços, 

russos, espanhóis, holandeses (KARAM, 2001). 

 Este modelo promoveu um fortalecimento da urbanização de Curitiba e, ao mesmo 

tempo, permitiu a instalação de novos municípios desmembrados da capital (De 1852 a 1890: 



São José dos Pinhais; Campo Largo; Bocaiúva do Sul; Rio Branco do Sul; Almirante 

Tamandaré; Colombo; Araucária). 

Com a aprovação do Código de Postura de Curitiba, no final do século XIX, foram 

definidos os limites entre o rural e o urbano e adotados planos de ocupação de acordo com o 

estilo europeu. Segundo Karam (2001), a cidade de Curitiba, com o entorno constituído pelo 

cinturão Verde, demonstrava que o rural reafirmava-se como espaço a serviço da urbanização.  

Com a crise do extrativismo da erva-mate, principalmente na região dos Campos 

Gerais, ocorreu a primeira corrente de migração interna, em direção a Curitiba. Entre 1920 e 

1940, a população dessa cidade passou de 78.896 para 142.185 habitantes. No entanto, é no 

período de 1940 a 1970 que a região experimentou um intenso crescimento populacional.  

Em 1970, o número de habitantes da região totalizava 812.397, dos quais cerca de 

80% vivia na cidade polo. Curitiba era responsável por contabilizar 609.026 habitantes, sendo 

96,0% residente no meio urbano. Quando subtraídos os residentes urbanos de Curitiba, a 

participação da população rural da região subia para 68,0%. Segundo relata Moura et al 

(2004), a RMC é a Região Metropolitana (sobre aglomerações urbanas de caráter 

metropolitano) com maior extensão territorial e com o maior contingente de população rural 

(1970: 20,09%; 2000: 8,82%).5 É nas décadas de 1970 e 1980 que a migração torna-se mais 

intensa e o crescimento das cidades fica evidente, principalmente nos pólos regionais e no 

estadual.  

Segundo Maranho e Ciminelli (1988), apud relatório MADE de 1997, ao final da 

década de 1970, os municípios que iriam compor a RMC contavam com 1/3 de sua população 

como migrante (menos de 10 anos como residente), predominando a faixa etária de 20 a 39 

anos. Destacam os autores do relatório que 79% dos migrantes eram oriundos do interior do 

Estado, a maioria do rural, mas um contingente expressivo vinha do urbano. Este fluxo 

dirigia-se majoritariamente para as áreas urbanas, mas também para o rural, principalmente 

para áreas menos valorizadas em função de problemas de relevo e solo. No mapa abaixo é 

possível observar a dinâmica da população dessa região em 40 anos. 

 
 
 
 

                                                           
5 São Paulo: 4,2%; Rio de Janeiro: 0,5%; Belo Horizonte: 2,5%; Brasília: 6,7%; Fortaleza: 3,5%; Porto Alegre: 
4,5%; Recife: 3,1%; Salvador: 1,6%; Belém: 2,3%; Campinas: 2,9%; Goiânia: 1,6%. Fonte: IBGE, 2000; PNUD 
2003; IPEA, 2002. IN: MOURA, R; DELGADO, P; DESCHAMPS, M; CARDOSO, N. A realidade das áreas 
metropolitanas e seus desafios na federação brasileira: diagnóstico socioeconômico e da estrutura de gestão. 
Curitiba: IPARDES, 2004. 



Mapa 01 – População Rural da RMC entre os anos de 1970 á 2010 
 

 
Fonte: IBGE (2014) 

 Com o mapa é possível perceber a concentração de pessoas em Curitiba, esse 

processo foi decorrência da intensificação do fluxo migratório devido às grandes 

transformações que o Paraná experimentava em função, principalmente, da modernização do 



campo via estreitamento da relação, a montante e a jusante, entre o setor agropecuário e o 

industrial, iniciada na segunda metade da década de 1960.  

Transformações de base tecnológica, produtiva e de ocupação do solo foram 

responsáveis pela intensificação da migração da população rural. Migração em direção às 

novas fronteiras agrícolas do país (oeste, norte), às terras ociosas e/ou acessíveis no interior 

do Estado e, sobretudo, às cidades e à capital do Estado. Houve transformações, também, na 

política nacional e estadual de atração de uma série de investimentos industriais para a região 

metropolitana6. 

Nas palavras da equipe da COMEC (Coordenadoria da Região Metropolitana de 

Curitiba), a inserção da RMC no Paraná tende, desde os anos 1970, à contínua “concentração 

das atividades econômicas, dos postos de trabalho e da população estadual” (2002, p. 66). São 

dados sobre a região: possui estrutura industrial mais diversificada e avançada; é favorecida 

pela localização (eixos rodoviários, ferroviário, aeroporto internacional e próxima ao porto de 

Paranaguá);  

Atualmente a Região Metropolitana de Curitiba é Constituída por 29 municípios, a 

RMC é a oitava região metropolitana mais populosa do Brasil, com 3.223.836 habitantes, e 

concentra 30.86% da população do Estado. Também é a segunda maior região metropolitana 

do país em extensão, com 16.581,21km² (COMEC, 2014).  O quadro abaixo mostra os 

municípios que atualmente constituem a RMC e as mudanças que apresentaram a população 

dos mesmos entre as décadas de 1970 á 2010. 

Municípios População 
Rural 

População 
Urbana 

População 
Total 

1970 2010 1970 2010 1970 2010 
Adrianópolis 10.708 4.316 832 2.060 11.540 6.376 

Agudos do Sul 4.662 5.448 770 2.822 5.432 8.270 

Almirante 

Tamandaré 

11.035 4.312 4.264 98.892 15.299 103.204 

Araucária 11.764 8.918 5.353 110.205 17.117 119.123 

Balsa Nova 3.469 4.430 1.235 6.870 4.704 11.300 

Bocaíuva do 

Sul 

9.212 5.859 1.485 5.128 10.697 10.987 

                                                           
6 Como resultado desse processo, foi criada a “Cidade Industrial” no município de Araucária, com a implantação 
da Petrobrás, e foram instaladas as “indústrias dos segmentos modernos da metal-mecânica – Volvo, New 
Holland, Bosch, entre outras” (IPARDES, 2014). 

 



Campina 

Grande do Sul 

7.572 6.808 319 31.961 7.891 38.769 

Campo do Tenente 3.472 2.931 939 4.194 4.411 7.125 

Campo Largo 18.444 18.206 15.961 94.171 34.405 112.377 

Campo Magro - 5.296 - 19.547 - 24.843 

Cerro Azul 16.728 12.130 1.635 4.808 18.363 16.938 

Colombo 18.167 9.764 1.091 203. 203 19.258 212.967 

Contenda 6.087 6.660 1.137 9.231 7.224 15.891 

Curitiba 24.428 - 584.598 1.751.907 609.026 1.751.907 

Doutor Ulysses - 4.798 - 929 - 5.727 

Fazenda Rio Grande - 5.747 - 75.928 - 81.675 

Itaperuçu - 3.931 - 19.956 - 23.887 

Lapa 21.629 17.710 10.493 27.22 32.122 44.932 

Mandirituba 9.690 14.806 1.346 7.414 11.036 22.220 

Piên 5.225 6.713 128 4.523 5.353 11.236 

Pinhais - - - 117.008 - 117.008 

Piraquara 9.098 47.469 12.155 45.738 21.253 93.207 

Quatro Barras 2.964 1.910 1.102 17.941 4.066 19.851 

Quitandinha 9.216 12.202 1.232 4.887 10.853 17.089 

Rio Branco do Sul 20.107 8.605 5.026 22.045 25.133 30.650 

Rio Negro 5.747 5.564 12.689 25.710 18.436 31.274 

São José dos Pinhais 12.595 27.315 21.529 236.895 34.124 264.210 

Tijucas do Sul 7.459 12.252 389 2.285 7.848 14.537 

Tunas do 

Paraná 

- 3.464 - 2.792 - 6.256 

Tabela 01 – População por munícipios da RMC 

Ainda observando a tabela é possível perceber que mesmo com todo intenso 

crescimento industrial e do setor de serviços na RMC não retirou dela uma de suas 

peculiaridades: o baixo grau de urbanização em diversos municípios e a marcante 

dependência dos mesmos em relação à produção primária. O próprio PDI (COMEC, 2014) 

reconhece a heterogeneidade da região e ressalta a existência de municípios “eminentemente 

rurais”, a exemplo de Adrianópolis, Agudos do Sul, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, 

Mandirituba, Quitandinha, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná. Em geral, costuma-se falar de 

um “rural invisível” da RMC, por se tratar de uma realidade pouco observada e analisada. 

Que apesar de ser desta região apresentar um forte processo de industrialização, o espaço de 



produção e de sociabilidades vinculadas à agricultura ainda é significativo, como o caso de 

Quitandinha. 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO DE QUITANDINHA 

 
Como já foi dito anteriormente delimitar o que é rural e o que é urbano não é um 

trabalho muito fácil na atualidade, pois não podemos dizer que o rural se define somente pelas 

atividades de produção, sobrevivência ou moradia no campo, e não podemos afirmar que o 

urbano é somente uma cidade. Na realidade estes estão mais ligados do que imaginamos como 

afirma Souza (1995, p.65) “a cidade e o campo, hoje, são realidades confluentes” e desta 

forma merecem uma análise de suas especificidades.  

Diante disto, para compreender uma realidade de um município onde a população 

rural é a maioria, é necessário realizar uma análise aprofundada sobre as características deste 

rural e a relação que este tem com o seu entorno. 

 O município de Quitandinha, o qual está localizado na RMC de Curitiba-PR, foi 

desmembrado de Rio Negro e Contenda e instalado em 13 de Junho de 1961, por meio da Lei 

Estadual nº 037.  Possuí um total de 17.089 habitantes, onde 12.202 vivem no meio rural e 

4.887 vivem na área urbana, apresentando assim um baixo grau de urbanização, de acordo 

com estimativas do IBGE (2010) 7. A maioria desta população é formada por imigrantes e 

descendentes de europeus (poloneses e alemães). 

 

Mapa 01 – Localização de Quitandinha no Paraná 
 
 
 

 

 

 
Fonte: IPARDES (2014) 
 

 

                                                           
7 Atualmente de acordo com o IBGE (2010), o estado do Paraná tem uma população de 10.444.526 habitantes. 
Esses números mostram uma taxa de crescimento anual de 1,4%, que é inferior a do Brasil como um todo. O 
censo de 2010 mostra também, que a população urbana do Paraná é hoje maior que a população Rural, 
aproximadamente 85,3% dos habitantes do estado reside na cidade e 14,6% moram no campo. 



Fonte: Ipardes,2014 

Esses dados não se remetem somente o presente momento, mas também as décadas de 

1960 e 1970, quando o Paraná passava por mudanças significativas (tanto nos aspectos 

econômicos, como nos sociais e também na estrutura fundiária) devido à modernização no 

campo a maioria das pessoas que viviam no rural migravam para cidade. Como afirma Melo 

(2011, p.67)  

O processo de modernização da agricultura paranaense ocorre a partir do 
final da década de 1960 e início da década de 1970. [...] esse processo foi a 
transformação da base técnica da produção agrícola nos seguintes aspectos: 
mecanização, eletrificação, irrigação e conservação do solo, uso de 
fertilizantes e agrotóxicos, além de outros, peculiares a certas culturas.[...] o 
processo de modernização agrícola paranaense teve forte impacto nas 
relações campo – cidade da população do estado, com a diminuição do 
crescimento da população estadual e a inversão da situação rural-urbana. [..] 
Dessa forma a população urbana supera a rural em meados da década de 
1970, com essa relação passando a ser representada pela porcentagem de 
41,07% da população residindo no campo e 58, 93% de residentes na cidade. 
(MELO,2011,P.67) 

O município em questão apresentava e ainda apresenta características diferenciadas 

dessa realidade relatada, como podemos observar no gráfico a seguir.  

 

Gráfico 1. Quitandinha – PR, População Rural e Urbana, 1970-2010 

 

Fonte: IBGE (2014) 

Em 1970 o Município apresentava uma população total de 10.853 habitantes, sendo 

que destes 9.621habitantes vivam no campo. Em dez anos (1980) essa população teve um 
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aumento significativo de 1.542 habitantes, sendo que desses 1.188 habitantes foram morar no 

campo e somente 354 habitantes ficaram na área urbana, totalizando 12,395 habitantes ao 

todo. Após mais uma década essa população continua a crescer, pois em 1991 já tinha uma 

população de 14.418 habitantes, representando um crescimento de 2,023 habitantes e 

significando um número de 1.133 habitantes para o meio rural e 890 para a cidade. 

 Em nove anos (2000) o crescimento continua, atingindo 15,272, portanto menos 

significativa que nos anos anteriores com um total de 854 e destes 570 foram para a cidade e 

apenas 284 para o campo. Em 2010 a população do município continua a apresentar 

crescimento para 17,089, no entanto, a população rural não teve crescimento e sim diminuição 

(-24) enquanto na área urbana teve um aumento de 1,841 habitantes. 

 Desta forma se nesse período a população cresceu e números 1,817 e na área urbana 

teve um aumento de 1,841, o que supostamente significa que a população que saiu do campo 

se deslocou para a área urbana do Município ou até mesmo mudou-se para cidades mais 

próximas de Curitiba. Apesar de na última década este município apresentar decréscimo na 

população do campo, a mesma continua sendo significativa, pois está ainda apresenta-se 

essencialmente agrícola.  

Com um total de 446, 396 Km² de extensão territorial, 442 Km² abrange á área rural e 

apenas 4,39 Km² corresponde à área urbana.  

A área rural é constituída por pequenas propriedades, de acordo com os dados da 

prefeitura do município (INCRA, 2014), só existem apenas 3.270 propriedades cadastradas, 

embora na realidade existam mais, ou seja, ainda há propriedades sem cadastros. A maioria 

delas possui entre 1 a 50 ha, realidade está presente também em mais alguns municípios da 

região, como demonstra Queiroga (2006 p.51-52): 

Em 1998, segundo dados do INCRA (s.d.), mesmo sem contar com os dados 
da Lapa e de Campo Magro, o número de imóveis rurais chega a 30 mil, 
sendo 28 mil imóveis com área inferior a 50 hectares, ou 93% do total. Além 
do elevado número de pequenas propriedades na RMC, outra característica 
que se sobressai é a concentração fundiária. Naquele mesmo ano (1998), as 
28 mil propriedades detinham apenas 27% da área total. No extremo oposto, 
as 693 propriedades com área superior a 200 hectares detinham mais de 58% 
da área total dos estabelecimentos. Este contraste entre o elevado número de 
pequenas propriedades, detentoras de pouca área, versus o pequeno número 
de grandes propriedades, com muita área, apresenta certa lógica de 
distribuição geográfica na RMC. As grandes propriedades estão localizadas 
majoritariamente ao norte da capital e as pequenas propriedades predominam 
em Curitiba e nos municípios situados na porção sul da RMC. (QUEIROGA, 
2006, p.52-52) 
 



As pequenas propriedades em Quitandinha estão localizadas nas comunidades rurais. No total 

são 42 comunidades8, algumas bem próximas do núcleo urbano e outras com até mais de 40 

quilômetros de distância. A atividade econômica predominante nessas comunidades é a 

agricultura, essas atividades têm como base de produção as famílias, o que as caracterizam 

como Agricultura Familiar.  Para Tedesco (2001, p. 11)  

 
Alguns atributos que é geral na discussão sobre agricultura familiar é esta é 
proprietária dos meios de produção, a família é que realiza o trabalho na 
terra, apresentam algumas modalidades de produção e manifestações de 
valores e tradições (patrimônio sociocultural) e tudo é feito em torno da e 
para a família.( TEDESCO, 2001, p.11) 
 
 

A maioria dessas famílias do município em questão são as proprietárias das terras e 

são as que trabalham na produção. As produções que mais se destacam são as culturas de 

milho, feijão, batata inglesa, batata doce, cebola e hortaliças. Sendo que as hortaliças são 

levadas para Curitiba e vendidas no CEASA da capital. Há em algumas propriedades, no qual 

o relevo favorece a produção de soja, a qual depois de colhida é levada para a o entreposto da 

cooperativa Bom Jesus9. Atualmente muitos agricultores estão estabelecendo relações com 

algumas empresas para produzirem fumo ou criarem granjas.  

Na verdade está relação é vista com a exploração da mão de obra familiar explorada 

pelas grandes empresas capitalista, pois estas dão todo o subsidio para o desenvolvimento 

dessas atividades. Desta forma, acredita-se que para o capitalismo o que importa é a terra e a 

mão de obra como salienta Oliveira, (1991, p49) “o fundamental para o capital é a sujeição da 

renda da terra, pois a partir daí, ele tem as condições necessárias para sujeitar também o 

trabalho que se dá na terra. Primeiramente, o capital sujeita a renda da terra e em seguida 

subjuga o trabalho nela praticado”. 

Essa interferência das empresas é uma das formas de racionalidade moderna presente 

no capitalismo, pois existem certas produções que necessitam de cuidados e dedicação e 

                                                           
8 Os nomes das comunidades são: 1-Reis, 2- Cachoeira, 3- Turvo, 4- Pinhal, 5- Branco, 6- São Gabriel, 7- 
Campina, 8- Lagoa Verde, 9- Pangaré, 10- Nova Descoberta, 11- Pangaré Velho, 12- Cerro Verde, 13- Limas, 
14- Cerro Verde de Cima, 15- Cosme, 16 - Cerrinho, 17- Doce Fino, 18 - Palmital, 19 - Quicé, 20 - 
Vermelhinho, 21- Tarbordas, 22- Doce Grande, 23- Ribeirão Vermelho, 24- Ponta Nova, 25- Barro Branco, 26- 
Uvaneiras, 27- Anta Magra, 28- Tamborete, 29- Caí de Baixo, 30- Lambari, 31- Quicé dos Ribas, 32- Barro 
Branco, 33 - Campestre, 34- Campestre do Paulo, 35- Mato Branco, 36- O Caizinho, 37- Pires, 38- Água Clara 
de Cima, 39- Lagoa, 40- Aterrado Alto, 41- Rio da Várzea e 42-  Águá Clara de Baixo. 

 
9 A cooperativa Bom Jesus tem sua sede no município de Lapa, e seu entreposto instalado em Quitandinha e 
conta com 420 associados, destes 378 são produtores de Quitandinha e os outros 42 são de municípios  vizinhos. 
(Informações concedidas em 2014 pelo gerente Leandro Filipak, do entreposto de Quitandinha). 



muitas vezes para o capital investir em terra, produzir em larga escala, ter certos cuidados não 

é viável e muito caro, sendo melhor utilizar da terra e da mão de obra familiar. Desta forma 

essa relação muitas vezes é uma alternativa para essas famílias continuarem em suas terras, já 

que muitas vezes não conseguem adquirir créditos para melhorarem suas produções e 

conseguirem concorrer com o mercado. A terra é algo muito importante para essas famílias, 

ela é vista por eles como um bem de família como afirma Corona (2010): 

 
É possível afirmar que a questão da terra vista como um patrimônio familiar 
coloca em evidência a interrelação existente entre os aspectos matérias e 
imateriais presentes nas estratégias que são estabelecidas no espaço ou 
território no qual se desenvolve a vida destas famílias. Há diferenças de 
posições na estrutura social e nas disposições para a ação e, ao mesmo 
tempo, semelhanças, quando observados o sentido e a finalidade de tais 
ações. Ou seja, ao estabelecer as estratégias fundiárias [...] procuram 
enfrentar as limitações e as pressões do mercado de terras e aproveitar s 
possibilidades abertas pelo mercado, com o objetivo de manter a família no 
estabelecimento rural. (CORONA, 2010, p.176-177). 

 

Observa-se que em Quitandinha, algumas comunidades que estão mais próximas a 
cidade nem sempre se ocupam da agricultura, fato observado nas Comunidades do Pangaré, 
Lagoa Verde e Campina. Algumas dessas características se assemelham com o que Silva, 
1999 nomeia de Novo Rural brasileiro que seria a permanência da população no campo se 
ocupando de atividades não agrícolas. 

Para Silva, (1999): 

As principais atividades não agrícolas com importância crescente no meio 
rural brasileiro deve-se destacar, em primeiro lugar, aquelas relacionadas 
com a proliferação de indústrias, em particular das agroindústrias, no meio 
rural. Em segundo lugar vêm aquelas atividades relacionadas á crescente 
urbanização do meio rural (como moradia, turismo, lazer e outros serviços) e 
a preservação do meio ambiente. Finalmente, em terceiro lugar, mas não 
menos importante nesta rápida caracterização das atividades não agrícolas 
que vem se desenvolvendo no nosso meio rural, é preciso destacar a 
proliferação dos sítios de recreio, ou simplesmente chácaras que são 
pequenas áreas de terra destinadas ao lazer de famílias de classe média 
Urbana, geralmente inferior a 2 hectares, localizadas nas periferias dos 
grandes centros urbanos, na orla marítima ainda não densamente povoada ou 
em áreas próximas a rios, lagos, represas ou reservas florestais, e com fácil 
acesso através das principais rodovias asfaltadas do país. (SILVA, 1999, 
P.12) 

 

Dentre as atividades não agrícolas citadas anteriormente, uma delas que vem se 

destacando nas comunidades denominadas, é a proliferação dos sítios para lazer das famílias 

de classe média de Curitiba. Desta forma, para Silva, (1999.p.26) “a criação de empregos não 

agrícolas nas zonas rurais é, portanto, a única estratégia possível capaz de, simultaneamente, 



reter essa população rural pobre nos seus atuais locais de moradia e ao mesmo tempo, elevar o 

seu nível de renda”. 

Desta forma, pode-se concordar com Silva somente em partes, pois essas comunidades 

não é significa somente o lugar de moradia para quem ali vive, mas envolvem as tradições e 

valores dos mesmos, pois estes preferem continuar morando ali e ir trabalhar todos os dias em 

Curitiba, já que não gostam de viver na capital. O deslocamento de pessoas que vão para 

Curitiba e depois voltam é constante, já que muitos não se adaptam ao cotidiano da cidade 

grande.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após toda explanação feita, considera-se assim que o Município de Quitandinha 

apresenta uma realidade que se diferencia em seus aspectos sociais, culturais, econômicos e 

demográficos, do que normalmente se caracteriza como metropolitano. 

No que diz respeito aos aspectos sociais, tem se uma complexa realidade da maioria da 

população vivendo em comunidades rurais. Aspectos culturais, pois a população deste 

município foi formada por descentes de imigrantes europeus (principalmente poloneses e 

alemães) que trouxerem suas características do seu país de origem, mantendo muitas 

tradições até a atualidade. Aspectos econômicos, pois apresenta uma agricultura familiar que 

envolve formas tradicionais e modernas de produzir. E nos aspectos demográficos é que 

desde a década de 1970, quando a maioria dos pequenos municípios perdia população, 

Quitandinha tinha acréscimo no seu número de habitantes, principalmente crescimento da 

população na área rural do município. 

 Desta forma é possível dizer que todas essas particularidades contribuem para o 

prolongamento dos agricultores familiares no espaço físico e social que lhes são próprios 

demarcando desta forma o seu território.  
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