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Resumo: Neste trabalho objetiva-se trazer à tona a problemática da 

confrontação urbano rural em Ponta Grossa, abordando a utilização de 

agrotóxicos nas produções e como isso está presente no dia a dia das 

comunidades que ficam próximas. A partir de pesquisa exploratória, com 

entrevista semi-estruturada e observação participante, identificou-se até o 

momento que a população das regiões pesquisadas que ficam a margem de 

grandes plantações, possuem compreensão de que isso ocorre, sentem-se 

fragilizados, contudo, não se percebeu movimentação para questionamento ou 

algum tipo de enfrentamento da problemática. 
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1. INTRODUÇÃO  

O presente trabalho decorre de reflexões que já vem sendo realizadas 

desde 2014, tanto  através de um projeto de extensão que se encerrou em 2015, 

mas que  produziu um dossiê, sendo este entregue ao Ministério Público na 

época pelas professoras participantes do projeto, como também por pesquisas 

vinculadas a TCCs e Iniciação Científica com a finalidade de explicitar a 

problemática existente em Ponta Grossa referente às áreas urbanas que estão 

se consolidando próximo às áreas agrícolas produtivas.  Há nas últimas décadas 

uma periferização do município que se dá por regiões afastadas a ponto de fazer 

confrontação ao meio rural.  Tem-se, portanto, empreendido esforço de pesquisa 

tentando compreender como, e se, a população enxerga essa relação urbano 

rural, seus desafios, problemas, reivindicações e confrontações diárias.  

 A metodologia que tem sido utilizada e que se apresenta dados neste 

artigo é a pesquisa exploratória, com observação participante in-loco e entrevista 
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semi-estruturada em um dos bairros que já existe outras ações de extensão da 

UEPG, cujo nome não vamos divulgar aqui. A pesquisa remete a uma 

aproximação com a realidade e está em andamento para compor um TCC – 

Trabalho de Conclusão de Curso de Serviço Social. Destaca-se que há o termo 

aceite da COEP – Comissão de Ética em Pesquisa.  

Na discussão teórica tem se utilizado referências bibliográficas para 

refletir sobre o planejamento urbano com foco no município de Ponta Grossa, 

mas numa característica particular que os conjuntos de habitações populares 

não são visíveis em qualquer espaço, pois são localizadas em pontos da cidade 

que não são visíveis, pela sua característica geográfica, ou em localidades 

afastadas a ponto de realizar a confrontação urbano/rural 

 

2. O Direito à Cidade na Perspectiva do Planejamento Urbano  

 

O planejamento urbano surge como respostas aos problemas das 

cidades, caracterizados por aqueles em que o urbanismo não resolveu e até 

mesmo os que foram causados pela urbanização desestruturada e emergente 

que foi surgindo de acordo com as demandas ou empecilhos que surgiam no 

decorrer do processo. A expressão “planejamento urbano” vem da Inglaterra, e 

demarca uma mudança na forma de perceber a cidade num conjunto com a 

problemática envolta.  

O Direito à Cidade foi assegurado no Brasil pela Constituição Federal de 

1988 pelos artigos 182 e 183 que procedem da política de desenvolvimento 

urbano e da função social da propriedade. E regulamentado posteriormente pela 

lei nº10.257 de 2001, Chamada de Estatuto da Cidade, que garante o direito de 

usufruir da estrutura e espaços público da cidade com igualdade na utilização.  

Art. 1o Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 
183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. 
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto 
da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que 
regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental. (BRASIL, 2001) 
  

 Lefebvre (2008), define o urbanismo em dois segmentos, o primeiro 

caracterizado por uma prática social num viés científico e técnico, elevando ao 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art183


 

nível epistemológico. O autor defende que o urbanismo se apresenta no sentido 

político, mantendo seu duplo aspecto institucional e ideológico, sendo o 

urbanismo posto a uma dupla crítica, uma de direita e outra de esquerda. Assim, 

recorrendo ao autor temos que:  

 
A Crítica de direita, ninguém ignora, é de bom grado passar dista, não 
raro humanista. Ela oculta e justifica, direta ou indiretamente, uma 
ideologia neoliberal, ou seja, a “livre empresa”. Ela abre o caminho até 
os iniciativas “privadas” dos capitalistas e de seus capitais. A Crítica de 
esquerda, muitos ainda a ignoram, não é aquela pronunciada por esse 
ou aquele grupo, agremiação, partido, aparelho, ou ideólogo 
classificado “à esquerda” é aquele que tenta abrir a via do possível, 
explorar e balizar um terreno que não seja simplesmente aquele do 
“real”, do realizado, ocupado pelas forças econômicas, sociais e 
políticas existentes. É, portanto, uma crítica u-tópica, pois toma 
distância em relação ao “real”, sem, por isso perdeu perdê-lo de vistas. 
(LEFEBVRE, 2008, 17-18)  

  

Com isso, a urbanização se consolida como um processo predatório onde 

a parcela da população de baixa renda é gradativamente marginalizada e privada 

de condições saudáveis de vida, sendo relegada a habitar regiões periféricas 

das cidades, com condições precárias de moradia e sem acesso aos serviços 

públicos e infra-estrutura urbana, tendo como consequência dessa dinâmica o 

surgimento de favelas, cortiços e loteamentos clandestinos. 

Ermínia Maricato, apresenta discussões importantes na área de habitação 

e cidades, apresenta pontos acerca do capitalismo e como interfere na 

segregação do espaço urbano.  

As cidades brasileiras são desenvolvidas tendo em vista os interesses 

privados, o que leva a um processo de urbanização mais desigual, pois para ter 

acesso à terra urbana é necessário comprar, e quando isso não é possível 

devido ao fato das pessoas que não possuem poder financeiro, o estado precisa 

dar subsídios para a moradia da população, essa geralmente posta a lugares 

desvalorizados aos interesses privados. (MARICATO, 1982) 

No que diz respeito a valorização do solo urbano, onde o capital gera lucro 

à medida que determina o processo social de produção, ou seja, a medida que 

determina o que será supervalorizado, e o que resta para a população mais 

empobrecida. Assim, temos nas palavras da autora que:  



 

Sendo a cidade uma imensa concentração de gente exercendo as mais 
diferentes atividades, é lógico que o solo urbano seja disputado por 
inúmeros usos. Esta disputa se pauta pelas regras do jogo capitalista, 
que se fundamenta na propriedade privada do solo a qual- por isso e 
só por isso- proporciona renda e, consequência, é assemelhada ao 
capital. (MARICATO, 1982, p.21)  

 

Os imóveis com as mesmas características podem ter preços diferente, o 

único fator que altera os valores é a localidade. É comum que os preços sejam 

orientados pelo valor de um terreno, possibilitando uma melhor localização a 

aqueles que podem pagar pelo espaço urbano. Os espaços privilegiados são 

dispostos de acesso a infraestrutura perto de suas residências, equipamentos 

públicos e privados. São supervalorizados e com preços altos, sendo inacessível 

a uma parcela grande da população. Desse modo, são feitas alternativas de 

moradias, geralmente em locais muito afastados que possuem mínimas 

infraestruturas e pouco acesso a equipamentos básicos. (MARICATO, 1982) 

A conceituação de Planejamento Urbano que Maricato (1982), apresenta 

é em relação às desigualdades sociais que são estipuladas pela sociedade 

dominante que associada às imobiliárias definem a maneira que partirá o 

planejamento de uma cidade, sendo propensa aos rico e excludente aos pobres.  

Planejamento urbano - popular, não popular ou implementar - constitui 
na realidade, um mesmo problema. Ou a sociedade se dispõe a 
equacioná-lo corretamente e a encontrar a vontade e a coragem 
política para resolvê-lo, ou, como tudo sugere se persistirem as 
tendências atuais, o aumento dos conflitos, das contradições e da 
violência poderá conduzir a um novo estado geral de barbárie. Isto é, 
a barbárie em que vivem hoje as populações urbanas marginalizadas 
poderá estender-se a toda a sociedade.   (MARICATO, 1982, p. 63)  

 

3. Ponta Grossa e o Território Da Pesquisa  

 

O povoamento de Ponta Grossa se deu a partir do requerimento das 

sesmarias por famílias nobres de São Paulo que permaneciam no município para 

criar gado. E junto a isso era frequente o desenvolvimento da atividade dos 

tropeiros, que percorriam essa região na intenção de chegar ao Rio Grande do 

Sul, para a compra de gados que levariam a São Paulo para criação de rebanho 

ou venda nas feiras.  Como os tropeiros passavam pela região para pousos, 

começam a perceber que seria interessante criar gado nos pastos. Dessa 



 

maneira, bastava solicitar terras ao governo dando origem a novas fazendas. E 

foi dessa maneira que surgiram as grandes fazendas dos campos gerais. “não 

era difícil conseguir grandes extensões de terras. Bastava ser recomendado por 

algum fazendeiro de posses.” (CHAMMA, 1998, p. 11 APUD SCHIMANSKI, 

2007, p. 91) 

Assim, têm-se que Ponta Grossa originou-se como passagem e paradas 

no caminho das tropas, e depois se tornou bairro independente política e 

economicamente da Vila de Castro (PR), que era o centro das atividades que 

envolviam os campos gerais. Ponta Grossa, obtém maior autonomia apenas 

quando eleva a freguesia, tornando-se vila e posteriormente cidade. Tendo em 

vista essa perspectiva histórica a formação da sociedade ponta-grossense foi 

constituída pela elite que se instituiu no local. Essa elite possui a dominação e o 

controle sobre o poder econômico, e como consequência, influencia no poder 

político local. O que ainda possui grande influência nos dias de hoje. 

(SCHIMANSKI, 2007) 

No final do século XIX começam se instalar as ferrovias, uma linha férrea 

que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, isso levou a diminuição do 

tropeirismo que já não era mais necessário a realização deste trabalho. A 

configuração geográfica da cidade foi importante para a configuração urbana do 

município, em 1873 já havia um teatro, em 1876 a biblioteca pública, tendo certo 

sua expansão, no ano de 1890 já haviam 4.474 habitantes.  (BERTO, 2008)  

Atualmente o município de Ponta Grossa teve sua expansão urbana a 

medida que áreas que antes eram consideradas rurais, passam a ser 

loteamentos urbanos, levando assim a relação urbana rural que é característica 

no município em especial aos loteamentos que são destinados a população de 

baixa renda que ficam distantes do centro da cidade e a margem do perímetro 

urbano, tendo a confrontação urbana rural e a problemática dos agrotóxicos 

envolta a suas residências.  

O mapa abaixo, retirado da tese de Scheffer (2017), demonstra em 

tonalidade escura os loteamentos do Programa Minha Casa Minha Vida, 

Programa Federal destinado a habitação própria, digna e de qualidade com 

financiamentos facilitados a população mais carente. Ao observar o mapa, pode-



 

se perceber que com exceção de um, os outros dezoito ficam à margem do 

município, ao lado de lavouras,  confrontando com o meio rural.  

 
Fonte: SCHEFFER, Sandra Maria. A Construção do Espaço Local por Políticas Nacionais 
de Habitação: O Programa minha casa minha Vida em Ponta Grossa- PR. Curitiba, 2017. 
SIBI/PUCPR. P. 33 
 

 Dessa maneira, pode-se perceber que os bairros que são voltados para 

classes mais baixas ficam na margem da sociedade, colocando as pessoas que 

adquirem suas moradias no risco de conviver ao lado de uma fazenda 

agroindustrial e o perigos que da utilização de agrotóxico ao contato humano.  

 Durante observação participante nos loteamentos localizados na região 

sul do município, na intenção de encontrar líderes comunitários que pudessem 

falar suas percepções frente a confrontação urbana-rural presentes na realidade, 

não foi possível encontrar pessoa que se dispusessem a falar de tal 

problemática, muitos nem nos atendiam, ou diziam que realmente não queriam 

falar sobre. Essa situação do não querer falar sobre essas questões, traz 

questionamentos frente ao monopólio dessas fazendas, tal que se fazem muito 

presentes no meio urbano, onde a pulverização dos agrotóxicos não é levada 

como uma insegurança, mas sim como algo natural no dia a dia da população.  

A pesquisa realizada num dos bairros que a UEPG já tem outras ações 

de extensão consolidadas, o acesso às lideranças comunitárias e agente de 



 

saúde já estão com muito mais sucesso podendo destacar alguns dados, que 

quando perguntado sobre a percepção de agrotóxico nas plantações, temos:  

 
 

“Então, a população daqui, como aqui foi uma uma área de plantação 
de amoras no passado então hoje a fazenda maior que existe ela 
ainda tem amoras plantadas e o povo ainda colhe essas amora, então 
eu acho que é um risco muito grande que eles correm. Também as 
questões respiratórias né, porque o povo, eu que trabalho na área de 
saúde eu vejo que tem muita diarreia, muito vômito, muita gente com 
dor de estômago assim sabe, que às vezes não tem causa mas a 
gente sabe. Uma vez em, acho que 2008- 2010, tinha aquela 
plantação que acontecia ali perto da rua G... né. Que é aqui próximo 
da ocupação que tem ali e veio uma senhora que pegou e falou assim 
pra mim: que quando eles passaram o veneno na soja ali, ela perdeu 
todo o mantimento que ela tinha dentro da casa dela, porque tudo que 
ela mexia tinha cheiro do veneno, sabe? então eu acho que é muito 
ruim isso daí, e também a questões dos lençóis d'água porque 
querendo ou não aqui no (...) tem muito lençol de água, e esse veneno 
acaba entrando em contato e mais tarde ele acaba voltando para nós 
mesmos. ” (Líder 1) 

 

“Então a gente sente que, como morador aqui desde o começo, a 
gente vivia no meio, só que antigamente era pior né, mas ela diminuiu 
mas a gente vê as máquinas espalhando os venenos, a gente às 
vezes tá, nem sabe o que que aconteceu ali naquele dia a gente nem 
consegue separar as coisas, por exemplo, se as vezes as pessoas 
não tão passando bem, os que moram perto aqui próximos a essas 
lavouras né, às vezes a gente não consegue, porque é tão difícil pra 
gente perceber se aquilo que tá causando um mal pra gente, a gente 
não consegue saber, o mal que faz e a percepção da gente, que a 
gente não consegue ter clareza né, então quantas vezes de repente 
aconteceu isso e a gente não sabe né, mas é mais quando eles tão 
passando aqueles trator né, até algumas delas mais do dinheiro com 
um avião né, já sobrevoou esses lugares aí por cima, a gente vê que 
eles estão espalhando alguma coisa, né então pode ser que ali eles 
espalharam alguma coisa indevida, né, mas a gente não tem essa 
certeza dos fatos.” (Líder 2)  

 

 

É hoje na verdade eles usam,  é bem menos do que era antigamente, 
mas ainda é usado né. Nesses projeto que a gente trabalhou aí tanto 
do Rio P... em 2007 e 2008 e do 2016 e 2017 no Rio V... é a gente 
notou muito assim, daí o biólogo trazia pra nós a campo, tinha o 
serviço de laboratório na UEPG e o de campo que era nós que fazia 



 

junto com outros órgãos ai né, e a gente sempre sabia que existe 
muito metal pesado nas águas, tanto do Rio V.. .quanto do rio P… 
Quando você usa esse produto ele não danifica só o lençol freático 
nada, como ele prejudica a os animal, os insetos, por que um inseto 
serve de alimento pra outro animal né, é prejudica os animais que 
sobrevivem nas mata ciliar né. Então a gente vê essa forma. E como 
essa água sai da lavoura ela acaba levando pra dentro do rio o que 
acaba prejudicando. O que não basta, que já tem o lixo dentro do rio 
né. E ai mais o produto químico né que acaba prejudicando muito né, 
os rios e as nascentes né, que tem muito fazendeiro, esse aqui eu 
posso falar com toda a certeza, tem muito fazendeiro que não respeita 
as nascentes, tem muito fazendeiro que procura fechar as nascentes, 
sabe, pra aproveitar a terra, que o que além de ser um pecado é um 
crime né, é porque nós devemos é na verdade preservar, deveria 
arborizar em volta e proteger essas nascentes. (Líder 3) 

 

não sei se eles usam…. Agora, agora assim, no momento eu acredito 
que não, porque já existiu, existiu, um exemplo que já existiu é que 
não só, não sei se eles faziam uso na lavoura, mas eles soltavam na 
rima, antigamente eles soltavam um produto que matava peixe, mas 
agora mesmo não, acredito que, pelo menos observando assim, não. 
Não vejo como problema, nós precisamo, o que movimenta nosso 
Brasil, nosso tesouro é o agricultor, lógico que tem que existir da parte 
do governo, uma fiscalização mais rígida, mas até nós tava vendo 
agora uma mulher promotora, sei lá o que que é, não é promotora é 
procuradora de justiça, ela falou sobre plantação de fumo né, daí até 
o Jocelito falou assim, tem que acabar, tem que acabar, mas tem que 
achar outra coisa pra essas pessoas, porque tem família que 
sobrevivem disso aí, né. Só que lógico que ele consome a saúde. Eu 
tenho um primo meu que mora no Ivaí que ele trabalhou uns 10, sei 
lá 15 anos de plantação de fumo, e ele ta com uma doença que eles 
não descobriram né, ele se aposentou com salário lá, que tem um 
salário diferenciado o pessoal da lavoura, ele se aposentou, mas ele 
fica completamente sem ar né, então lógico, mas é, acho que o 
governo, o governo em si deveria fazer mais pesquisa, eles têm como 
pesquisar, porque hoje a tecnologia tá super avançada né, é e as 
pessoa deveriam denunciar, derrepente, começou aparecer peixe 
morto, é alguma coisa que tem, que tá errado né, que tá 
contaminando. Mas eu, aqui as nossas lavouras, que nós temo aqui 
em volta nunca prejudicou, eu não vejo até hoje a questão de tenha a 
lesar nossa saúde. (Líder 4) 

 

Essas falas demonstram que os líderes comunitários dessa região 

possuem um breve entendimento dessa problemática envolta, conseguindo 

identificar essa característica do bairro. Sendo que três deles entende que há a 

utilização de agrotóxico, mas não há muita preocupação, ou seja, naturalização 



 

desse problema por estar presente desde o início da comunidade. E um deles 

acredita que nas plantações em torno do território não existe a utilização de 

agrotóxico atualmente e se é utilizado é como se fosse um mal necessário.  

 Em contrapartida percebe-se que não há mobilizações sociais para 

reivindicar junto ao poder público e legalmente, maneiras de reduzir esse contato 

com a população, a fim de, minimizar os impactos que ocorrem através do 

contato com o agrotóxico. Tendo em vista as falas dos líderes comunitários 

adentrando que a região eram fazendas e que posteriormente parte dessas, 

foram cedidas/ vendidas  para a Companhia de Habitação de Ponta Grossa- 

PROLAR para habitação popular.  

Pontua-se que é naturalizado o contato da população com as fazenda a 

margem, tendo em vista que o bairro tem cerca de 25 anos e sempre teve essa 

característica. Sendo essa naturalização talvez um dos fatores que dificulta que 

a comunidade busque formas de intervir, demonstrando o quanto é importante 

incentivar a reflexão sobre isso com a própria comunidade.  

 
4. CONCLUSÃO  
 

A relação de um planejamento urbano associado ao direito a cidade tem-

se a ideia de que será pensado e estruturado de forma que a população num 

todo seja beneficiada, em especial as que são menos favorecidas 

economicamente.  Entretanto, na realidade do município de Ponta Grossa- PR, 

essa não é uma prioridade, num contexto em que a maioria das pessoas não 

tem condições de adquirir uma habitação nos centros urbanos, pelo limite 

espacial que essa comporta, o que ocasiona nas residências em bairros mais 

afastados, levando a população a habitar espaços que antes eram consideradas 

rurais, continuam tendo plantações agroindustriais e dessa forma a relação com 

a utilização de agrotóxicos.  

Considera-se, portanto, que o planejamento urbano e o direito à cidade 

na intenção de habitar uma localidade com preços mais acessíveis, acaba por 

colocar a população em situação de risco, tendo em vista que a relação 

urbano/rural está presente na realidade desses loteamentos do município e junto 



 

dela a grande quantidade de agrotóxico utilizada que ao ser pulverizado 

contamina os moradores das residências próximas.  

Não há indícios até o momento de preocupação efetiva dos órgãos 

públicos com esta problemática. Não há dados oficiais sobre isso no município, 

mesmo quando solicitamos os dados oficialmente não temos tido retorno, isso 

demonstra que realmente não há dados e não se tem essa problemática na 

pauta das reivindicações ou planejamento da cidade. No ano de 2019 

participamos das oficinas comunitárias do plano diretor da cidade, a situação foi 

apontada e discutida em algumas delas, mas não se sabe se chegará aos 

patamares mais altos das discussões e nem que entrará no plano.  Com isso 

pode-se dizer então que há muito por se analisar, pesquisar e intervir no que 

tange a problemática confrontação urbano rural em Ponta Grossa. 
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