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RESUMO

O estudo do processo de ocupação da área rural do município de Campo Mourão, 
bem como o entendimento da organização e construção espacial agrícola, implica 
em investigar os motivos pelas quais levaram uma grande leva de ítalo-germânicos 
a  migrarem  do  Rio  Grande  do  Sul  e  Santa  Catarina  para  o  Paraná  mais 
precisamente na década de 60 e 70, em direção à microrregião de Campo Mourão. 
No período, o extremo sul estava em seu auge da produção da soja e já enfrentava 
o  esgotamento  do  espaço  agrícola.  Com  a  chegada  dos  sulistas,  iniciava-se  a 
implantação das primeiras cooperativas na região produtora de soja no centro-oeste 
paranaense. Por meio deste trabalho, pretendemos investigar a participação  desses 
pioneiros  na produção da soja e também na fundação de cooperativas na região. 

Palavras-chave: Agricultura Moderna. Colonização. Agricultura Tradicional. Campo 
Mourão. Migração. Cooperativismo

ABSTRACT

The study of the process of occupation of the agricultural area of Campo Mourão city, 
as well  as the agreement  of the organization and agricultural  space construction, 
implies in investigating the reasons for which they had taken a great one leads of the 
italic-germanies  to  migrate  more  necessarily  fron  Rio  Grande  do  Sul  and  Santa 
Catarina to Paraná in 60’s and 70’s decades, in direction the micro region of Campo 
Mourão. In this period, the south extremity was in its height of the production of de 
soy and already it faced the exhaustion of the  agricultural space. With the arrival of 
the south habitants, it was initiated the implantation of the first cooperatives in the 
producing region of soy in the center-west of Paraná state. By means of this work, 
we intend also to investigate the participation of these pioneers in the production of 
the soy and in the foundation of cooperatives in the region.

Key  Words:  Modern  agriculture.  Settling.  traditional  agriculture.  Campo  Mourão. 
Migration. cooperatives.
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1   INTRODUÇÃO

1.1   SÍNTESE HISTÓRICA DE CAMPO MOURÃO

O presente  artigo  apresenta  um breve  apanhado  histórico  de  Campo  Mourão  e 

região,  como  base  do  projeto  de  pesquisa  que  desenvolvemos.  Os  povos  pré-

colombianos circulavam pelas  trilhas do “caminho do Peabiru”2, portanto, conheciam 

a região dos campos do mourão; já os europeus  visitaram a região em meados do 

século XVI e, causou-lhes surpresa e admiração os campos abertos bordados de 

araucárias,  com pequenas  manchas  de cerrado,  que mais  tarde  foi  denominado 

campos do mourão em homenagem ao Governador da Província  de São Paulo, 

Luiz Antonio de Souza Botelho e Mourão, em 1765/75 ao qual se subordinava o 

Paraná.

Nas penetrações aos campos resultantes das explorações dos bandeirantes luso-

brasileiros, foram descobertas as ruínas de Vila Rica Del Espiritu Santu, à margem 

esquerda do rio  Ivaí,  hoje,  arredores  da  cidade de Fênix,  cidade esta  vizinha  a 

Campo Mourão. Em suas margens foram estabelecidos pontos de abastecimento, 

pois o objetivo era firmar posse em nome da Espanha, hoje, terras paranaenses.

Muitos  fazendeiros  e  pecuaristas  ao  chegarem  a  região  de  Campo  Mourão, 

introduziram a pecuária  bovina.  O efetivo  povoamento  da região pelas primeiras 

famílias  de  fazendeiros  e  colonos  levou-os  a  construir  suas  casas  e  demais 

benfeitorias e dedicando-se a agricultura familiar e pecuária. Entre estas  famílias 

estavam os irmãos Pereira, Cesário Manuel dos Santos. Bento Gonçalves Proença, 

Américo  P.  Pinto,  José  Custódio  de  Oliveira,  Francisco  Mateus  Tavares,  José 

Teodoro de Oliveira, Guilherme de Paula Xavier, Luiz Silvério, José Luiz P. Sobrinho.

 Pela lei nº 1559, em 1916 foi indicado o patrimônio ou área que originaria a cidade, 

nos termos: 

2 Nesta região foi confirmada a passagem das trilhas do caminho do Peabiru. (PE=caminho; ABE = antigo; YÚ = 
ir e voltar ou PEABEYÚ). Recomendamos para maior aprofundamento sobre este caminho ROMÁRIO 
MARTINS, 1953. 



Fica concedido à comarca de Guarapuava a área de 2.000 hectare 
de terras devolutas  na    serra   da pitanga e igual área no   distrito 
de Campo Mourão do mesmo município, destinadas a construir  as 
respectivas futuras povoações. (MARTINS, 1953)

Foram chegando famílias, porém tivera uma lenta evolução desde o momento de 

seus  primeiros  povoadores,  nos  primórdios  do  século  XX.  Só  a  10/10/1947 

emancipou-se Campo. Mourão desmembrando-se definitivamente do município de 

Pitanga,  com uma população de 11.964 habitantes,  sendo 831 pessoas na área 

urbana e o restante na área rural segundo o IBGE. Foi atraindo pessoas de outras 

regiões  que  ocorreu  o  crescimento  econômico,  viabilizado  pela  implantação  as 

sojicultura e a urbanização acelerada. A modernização da agricultura leva ao uso 

intensivo de modernas máquinas e de alta tecnologia no setor agrícola.

Figura 1 - Localização do Município de Campo Mourão – Pr.

                             

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia, 2008.

3

http://upload.wikimedia.org/wikipedia


2   O PLANALTO DE CAMPO MOURÃO

Um pouco de sua geografia ajudará a entender porque a região é conhecida hoje 

como celeiro agrícola, ou terra da soja. Segundo MAACK, cinco paisagens podem 

ser distinguidas no Estado do Paraná, sendo o último compartimento o planalto de 

Guarapuava ou o terceiro planalto, este subdividido em cinco regiões geográficas 

naturais, entre eles o planalto de Campo Mourão, num percurso de 265 km desde a 

escarpa da serra Boa Esperança, que de 1.150m declina para 225m na calha do rio 

Paraná, sendo que Campo Mourão configura uma dessas mesetas (623m altitude).

O município está sobre os campos cerrados, entremeados de espécies arbustivas 

Seu solo faz parte da série formação São Bento. Estes campos de savanas são 

delineados pela mata pluvio-subtropical, com clima temperado, com verões quentes 

e chuvosos e invernos moderadamente frios e secos. A cidade está a uma cota de 

623 metros de altitude. “O ponto culminante está entre as Avenidas Capitão Índio 

Bandeira e Irmãos Pereira, e rua Mato Grosso com Santa Catarina (MAACK).

3   MOMENTOS IMPORTANTES DA MIGRAÇÃO

Houve três momentos importantes da migração proveniente do Rio Grande do Sul a 

saber: O primeiro momento no início do século XX, deveu-se a problemas políticos 

e culturais surgidos no Rio Grande do Sul;  ameaçados, migram para o Paraná e 

Santa Catarina.

Na década de 1940 destaca-se um  segundo momento,  quando se desloca um 

grande  fluxo  de  migrantes  para  o  oeste/sudoeste  do  Paraná,  devido  ao 

fracionamento de terras do sul resultante de subdivisões por herança familiar. 

O fluxo  populacional advindo do Rio Grande  do Sul, era composto 
de  indivíduos  de  origem  italiana  e  alemã  que  normalmente 
dispunham de algum recurso financeiro e de instrumentos      de 
trabalho o que lhes assegurava de imediato a instalação de uma 
propriedade rural. (TRINTIN, 2006, p 54)

   



Enquanto o governo do Estado do Paraná estendia seus projetos de colonização 

fundando colônias, empresas particulares investiam na região oeste/sudeste e norte 

iniciando projetos de assentamento com a venda de lotes de terras, sendo a mais 

significativa  a Industrial Madeireira e Colonização rio Paraná – MARIPÁ, com sede 

em Toledo.

Temas de estudo resgatando a história  da ocupação e colonização de terras na 

década de 50 e 60, retratam o sucesso destes empreendimentos, principalmente da 

MARIPÁ.

A colonização de Campo Mourão aconteceu no início do século XX, mas o carro-

chefe da economia não era a agricultura para a exportação,  era sim, a pecuária 

associada a agricultura familiar e  que na década de 60 e 70 inicia a corrida de 

sulistas riograndenses e catarinenses  para esta região em função das notícias   de 

que ocorria no Paraná a expansão da soja. Eram famílias basicamente de origem 

italiana, alemã e ucraniana. O que compensava a mudança do extremo sul para o 

Paraná era exatamente o tamanho dos lotes,  3 ou 4 vezes maior que o anterior 

deixado para trás, e a topografia regular semelhante as de origem dos migrantes. A 

fertilidade da terra-roxa também servia como atração.

O aumento do fluxo populacional da micro-região (COMCAM3) na década de 60 e 

70, alterou os hábitos e costumes desta população de origem ítalo- 

germânica passadas de geração para geração, muito diferente do centro-oeste onde 

predominavam paulistas, mineiros e nordestinos. 

Para uma análise do crescimento da população urbana e rural nas décadas de 60 e 

70 e a confirmação da chegada de uma frente agrícola vindas do sul, observe as 

tabelas 1 e 2. 

Tabela 1 – Crescimento da população urbana/rural de Campo Mourão – 1950/2000

1950 -  % 1960 -  % 1970 -  % 1980 -  % 1991 -  % 1996 -  %  2000 -  %
URBANA      836 -1  19.489-6   27.60-8 49.401-15 72.335-23 73.535-23 74.754-24
RURAL 32.112-13 121.668-48 49.333-19 27.769-11  9.983-4  5.973-2  5.722-23
TOTAL 33.949- 6 141.157-25 77.113-13 77.170-13 82.318-15 79.508-14 80.476-14
Fonte: IBGE – censos demográficos de 1950 a 2000

Tabela 2 – Crescimento da população de Campo Mourão e Microrregião/COMCAM

ANO Pop. C. Mourão Pop. Microrregião TOTAL

3 COMCAM: Comunidade dos municípios da microrregião de Campo Mourão.
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1950    32.949   320.906 353.854
1960  141.157   369.906 511.062
1970                              77.113   532.143 609.261
1980    77.170   403.902 480.677
1991    82.318   387.451 469.769
2000    80.476   336.606 417.082
2007    82.530   346.431. 428.561
Fonte: EMATER: Empresa paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural -1950/2007

4   ESTRUTURA PRODUTIVA MODERNA – AGRICULTURA DA SOJA

A cultura da soja ganhou importância com a erradicação do café no norte do Paraná, 

o que ocasionou grande êxodo-rural A soja expandiu-se para quase todo território 

paranaense entre  os anos 1960 e  1990.  Foi  com a sojicultura  que as lavouras 

mecanizadas  tiveram expansão  mais  significativa,  com uso  de  tecnologias,  com 

programas de manejo e conservação dos solos. Segundo o engenheiro agrônomo 

Hubner (ver o nome dele)( p. 261)., só a técnica do plantio direto abrange hoje 80% 

das  áreas  cultivadas  com  soja,  mais  o  manejo  de  pragas,  uso  de  sementes 

selecionadas a partir de melhoramentos de variedades, com significativo ganho na 

produtividade.

As primeiras plantações de soja no Paraná datam de 1952 Segundo informações do 

IBGE,nesse ano foram plantados 58 hectares, com uma produção de 43 toneladas 

de grãos e nos moldes tradicionais de cultivo, nas ruas de café para aproveitamento 

do espaço,  e de forma totalmente isenta do uso de agrotóxicos.   Já em Campo 

Mourão a soja teve seu início da década de 1960 com a erradicação do café no 

norte do Paraná como já mencionado 

Foi com a sojicultura que a mecanização teve uma expansão significativa na época, 

trazendo mudanças tecnológicas principalmente através do programa de manejo e 

conservação de solos, fomentado pelo governo estadual. A área cultivada com soja 

abrange 80% do espaço agricultável na microrregião da COMCAM. Com o uso da 

técnica  de  plantio  direto,  a  sistematização  das  bacias  hidrográficas,  manejo  de 

pragas  e  o  uso  de  sementes  testadas  em  laboratórios  especializados,   são 

exemplos da preocupação do governo e dos próprios 

produtores com a conservação e manutenção do solo de suas propriedades. Tudo 

isso,  resultou  um  aumento  significativo  da  produtividade.  Os  rendimentos  nos 
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campos do Paraná e especificamente nas áreas do planalto  de Campo Mourão, 

estão entre os maiores do país; se comparados às médias internacionais, perdem 

apenas para a União Européia.

Tabela 3 – Campo Mourão: principais cultivos agrícolas (em ha plantados) 1970/1996.
Produtos      Soja     café     trigo       milho
1970     4.340    4.960    2.809     30.952
1975    52.620    5.906   34.622     17.838
1980    75.465    2.908   35.787     15.241
1985    70.630    1.380   33.734      12.911
95/96    37.574        55     5.364      11.916
Fonte: IBGE. Censos agropecuários de 1970, 1975, 1980, 1985 e 1995-1996

5   IMPORTÂNCIA DA COOPERATIVA COAMO

O primeiro  passo  para  o  plantio  mecanizado  e  a  transformação  do  espaço 

geográfico agrícola da região de Campo Mourão foi o trigo, em 1969 sendo que, a 

soja  foi  em  seguida.  Técnicas  de  plantio  e  de  comercialização  trazidas  pelos 

agricultores  pioneiros  de  Guarapuava e Rio  Grande do Sul,  contribuíram para  o 

avanço das novas lavouras e também para o início do cooperativismo na região. 

Aqui  receberam  treinamento  pela  EMATER4 e  com  a  iniciativa  do  Engenheiro 

Agrônomo  José  Aroldo  Galassini,  lançaram  um  movimento  para  criar  uma 

cooperativa. Segundo Serra (1989), o mecanismo de atuação de uma cooperativa 

de produtores rurais é unir os produtores, e através da união eliminar do processo 

de intermediação através da figura do atravessador. Isso mostra a ansiedade com 

que uma cooperativa é recebida em qualquer espaço onde é implantada.

Lançada a semente em 1969 e consolidada sua fundação em 1970,  a COAMO, 

Cooperativa Agrícola Mourãoense Ltda, hoje Agroindustrial Cooperativa, teve como 

primeiro presidente o Sr. . Fioravante João Ferri, de procedência da cidade de Passo 

Fundo, Rio Grande do Sul.

A primeira safra recebida pela cooperativa foi em 1971, de 195.000 sacas de trigo. 

Em 1972 são inaugurados os primeiros armazéns próprios (que anteriormente era 

alugado) e já com 529 associados.

4 EMATER: Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. 
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O  cultivo  de  novas  áreas  ocorreu  em  grande  velocidade  e  o  desmatamento 

desenfreado  ocorreu simultaneamente com a mecanização, aquisição de máquinas 

modernas como tratores, colheitadeiras, implementos agrícolas de última geração. 

Tabela 4 - Campo Mourão: número de tratores por ordem de potência
Potência 1970 1975 1980 1985 1995/96
Menos de 10 CV 19 33 17 10 5
De 10 a menos de 50CV 142 198 318 239 83
De 50 a menos de 100 CV 116 659 996 1.179 517
100 CV e mais 16 201 171 174 138
TOTAL 295 1.091 1.502 1.602 743
Fonte: IBGE – Censos Agropecuários de 1970 a 1996

Observa-se um decréscimo no número de tratores no período 1995/96, o que se 

explica  pela  redução  na  área  agrícola  mourãoense  ocasionada  pelo 

desmembramento de 2 distritos que tornaram-se emancipados.

Os migrantes gaúchos já conheciam o sistema cooperativista na comercialização do 

trigo  e  soja  e  eram conhecidos  como “granjeiros”;  passaram a  “fazendeiros”  no 

Paraná.

Segundo  entrevista  com o  agricultor  Antonio  Sabino  Guadagnin,  sua  vinda  para 

Campo Mourão com a família em 1966, procedentes de Carazinho (RS) “se deve a 

oferta de terras mais baratas e férteis, proporcionando assim a aquisição de áreas 

bem maiores”.

A confirmação vem com o relato do agricultor Luiz Carlos Dellay5, cinco anos depois: 

“Como o Rio Grande do Sul estava bastante ocupado e Campo Mourão prometia 

desenvolvimento da lavoura da soja, nós viemos através desta promessa”. Estas tais 

promessas eram exatamente os financiamentos fáceis e aquisição barata de terras.

A COAMO  incentivou  a  diversificação  agrícola,  contribuindo  para  a  fixação  do 

homem a terra, com alternativas ao pequeno produtor, executando projetos de apoio 

a produção dos cooperados. Exemplos como gado para a produção do leite, porcos, 

frangos, pomares, hortas, piscicultura etc., para que possam comercializar produtos 

de subsistência  básica.  Outros projetos podem ser citados como café adensado, 

projeto calcário, projeto suinocultura etc. Moro, (1991. p. 235) afirma que:
5 Luiz Carlos Dellay, agricultor em Campo Mourão, chegou como migrante em 1971 de Ibirubá  RS.

6



As  cooperativas  agropecuárias  paranaenses  notadamente  as  do 
norte do Paraná,  constituídas inicialmente com o objetivo de prestar 
assistência  a  seus  associados  na   aquisição  de  insumos  e 
equipamentos  agrícolas,  na  comercialização  da  produção,  na 
obtenção  de  créditos,  dentre  outros  desenvolveram-se  e 
fortaleceram-se.

Tabela 5 – Comparativo do uso da terra do Brasil, Paraná e Campo Mourão
Brasil, 
Estado  e 
município

Utilização 
das terras

Nº  de  estabeleci-mentos 
agropec. (unidades)

Área dos estabeleci- mentos 
agropec. (Hectares)

1996      -         2006 1996            -   2006
BRASIL Total 4.859.864 – 5.204.130 353.611.242 – 354.865.534

Lavouras 4.337.693 – 4.745.350   41.794.460 -    76.697.324
Pastagens 2.908.994 – 2.903.485 177.700.469 – 172.333.073
Matas  e 
florestas

2.100.468 -  2.117.438   94.293.587 -   99.887.620

PARANÁ Total   369.875 – 373.238  15.946.632 – 17.568.089
Lavouras   327.097 – 340.122    5.490.780 -   8.090.963
Pastagens   261.934 – 214.793     6.677,313 -  5.735.095
Matas  e 
florestas

  191.146 – 208.112     2.794.713 -  3.172.889

       
CAMPO 
MOURÃO

TOTAL          959 -         853

Lavouras          808 -         842     38.713  -    41.854
Pastagens          644 -         347     15.612  -      6.672
Matas  e 
florestas

         533 -         520       8.029   -   10.271

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 2008.

Notadamente,  estas mudanças ocorreram com a substituição  da monocultura  do 

café  para  o  trinômio  soja  -  trigo  -  milho;  pela  mecanização  da  agricultura;  pela 

formação  de  complexos  agroindustriais  (CAIs).  Assim  a  cooperativa  COAMO 

transforma-se em uma das maiores cooperativas da América latina, estando  hoje 

inserida no  complexo empresarial, mas sem se afastar da filosofia de atuação com 

os cooperados.

Embora a filosofia inicial da cooperativa era atender as necessidades mais urgentes 

de  seus  associados  através  de  entrepostos  próximos  dos  produtores  e  a 

comercialização   da  produção,  em  1975  ela  inicia  sua  industrialização  com  a 

implantação de um moinho de trigo, transformando-se num complexo agroindustrial 

com  fins  empresariais,  aumentando de 7.500  para  25.531  seus  cooperados na 

década de 80/90. Isso mostra a expansão territorial da cooperativa, ultrapassando 
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as fronteiras do Estado do Paraná para o recebimento de soja/trigo,  aumentando de 

8.685.733 sacas em 1980 para 13.392.000 sacas em 1990.

Segundo  ÀVILA,  a  COAMO  mudou  sua  filosofia  de  atuação  e  aderiu  a  agro-

industrialização,  construindo  a  indústria  de  processamento  de  óleo  de  soja  em 

Campo Mourão, no ano 1981. Vai intensificar suas atividades com a implantação de 

uma destilaria de álcool em 1982.

A industrialização da matéria-prima entregue pelos associados foi a 
arma encontrada  pelas  cooperativas agropecuárias para atingir um 
determinado  grau  de  crescimento  que  as  tornassem  menos 
vulneráveis  ao  jogo  das  concorrências  de  mercado,  dentro  do 
próprio sistema ou fora dele. Assim, logo após a consolidação das 
lavouras  mecanizadas  de  soja   e  trigo,  com   nova   base  da 
agricultura  paranaense,  em  substituição  ao  café,  as  entidades 
ensaiaram os primeiros passos para a implantação da agroindústria, 
com  pretexto  de  que  uma  vez  podendo  transformar  a  produção 
entregue pelos associados, teriam condições de repassar os   lucros 
para eles. (SERRA, 1986, p. 91)

Hespanol  (1990),  diz  que  cooperativismo  agrícola,  pelas  suas  características 

econômicas  e  ideológicas,  constituí-se  num  dos  elementos  fundamentais  para 

sustentar o processo de modernização agrícola. É baseado neste pensamento que 

muitos migrantes sulistas deixaram suas terras para trás, e vieram com a intenção 

de concretizar seus sonhos.

De fato, o setor cooperativista recebeu tratamento diferenciado pelo Poder Público 

criando linhas de crédito oficiais6 a juros baixos. Para investimentos fixos através do 

Banco do Brasil, com política de preços mínimos, que antes eram comercializados 

através de intermediários.

6  A  MODERNIZAÇÃO  DA  AGRICULTURA  EM  CAMPO  MOURÃO  E 

CONSEQUENCIAS PARA A REGIÃO

A intensificação do processo de modernização da agricultura, a partir do início da 

década de 1970, gera significativas mudanças não somente na forma de produzir e 

organizar a produção agrícola, mas em toda a estrutura social e espacial, bem como 

econômico da área em estudo. Observa-se que a mecanização da agricultura tornou 

a região uma referência de quantidade e produtividade  nas culturas de exportação, 
6 Em 1971 foi  criada a  lei  5764 que regulamentou o funcionamento das  Cooperativas Agrícolas  no Brasil. 
(IPARDES, 1985, p. 12)
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principalmente  soja  e milho.  A comercialização desta  produção estabeleceu uma 

infra-estrutura  de  beneficiamento,  armazenagem  e  transportes  modernos  e  o 

desenvolvimento agroindustrial que encontrou ambiente propício ao seu crescimento 

e consolidação com o investimento dos cooperados.

Os  agricultores  da  região  tem  suas  propriedades  cultivadas  com  a   agricultura 

moderna  voltada  para  o  agronegócio.O  impacto  causado  pela  modernização 

tecnológica da agricultura e por todo o desenvolvimento posterior o agronegócio, é 

um fato relativamente pouco discutido no meio acadêmico Um aspecto  importante 

foi a exclusão de uma parcela significativa de pequenos produtores rurais, que se 

viram impossibilitados de se reproduzirem no meio rural. Apesar disso, os migrantes 

sulistas,  produtores rurais  rapidamente se integraram ao novo mercado e com o 

mercado consumidor local,  como consumidores de bens de produção (máquinas, 

equipamentos, insumos, implementos etc) e também bens de consumo duráveis e 

não duráveis. Ocorre assim um estreitamento entre o meio rural e o meio urbano; 

uma nova geração de agricultores surge, que passou do tradicional  ao moderno, 

como afirma Brum (1988):

Da enxada,  do arado de tração animal  e  da carroça,  passou ao 
trator, a colheitadeira, ao caminhão e ao automóvel etc, rompeu-se o 
ritmo  lento  do  mundo  rural  marcado  pela  tradição.   Aumentou  a 
velocidade de produção... seus horizontes e sua visão  de   mundo 
se alargaram.

A mudança de perfil  do agricultor  deve ser destacado também devido  não só a 

modernização agrícola mas uma visível melhora nos meios de comunicações entre 

as  cidades  pólos  e  as  demais  da  microrregião,  instalação  de  energia  elétrica, 

estradas vicinais, que acabou por fortalecer a tendência à urbanização da sociedade 

rural.

De acordo com Santos (1988), com a “difusão dos transportes e das comunicações, 

cria-se a possibilidade da especialização produtiva. Regiões se especializam, não 

mais precisam produzir tudo para sua subsistência pois, com os meios rápidos e 

eficientes, podem buscar em qualquer ponto do país e mesmo do planeta, aquilo de 

que necessitam”.
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Cabe lembrar que a introdução da mecanização e com a especialização da lavoura, 

acarretou  uma  modificação  na  estrutura  do  emprego  agrícola,  na  qual  substituí 

grande parte do trabalho humano. “As relações de parceria e colonato perderam a 

importância, uma vez que a oferta de trabalho assalariado temporário garante ao 

proprietário o cultivo de suas terras sem necessidade de utilizar parte da terra com 

trabalhadores residente”. (ONOFRE. 2005, p 131)

7   CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  presente  trabalho  pretendeu,  a  partir  da  análise,  mostrar  como  ocorreu  a 

implantação e expansão da soja em Campo Mourão e região do entorno. 

Concluiu-se  que  durante  a  construção  espacial,  organização  e  estruturação  de 

Campo  Mourão,  a  cidade  passou  por  fases  econômicas.  Inicialmente  com  a 

exploração da erva-mate,  seguida da exploração da madeira  e posteriormente a 

policultura e pecuária e daí para a lavoura moderna de trigo e soja. E hoje com a 

agroindústria,  e  o  agronegócio.  Todas as fases exerceram papel  fundamental  na 

organização  e  estruturação  do  espaço  geográfico  ocupado  pela  Microrregião  de 

Campo Mourão, COMCAM.

Comprovou-se através de entrevistas com proprietários rurais, que o atrativo: terras 

baratas,  financiamentos  a  juros  baixos  por  parte  do  governo,  implantação  de 

cooperativas agrícolas, levou ao processo de migração sulista durante a década de 

60/70  para a região de Campo Mourão. Confirmando este pensamento, o agricultor 

Egildo Roque Fiorese diz:  “A região era propícia ao cultivo da soja, clima favorável, 

existência  de  uma  cooperativa,  créditos  do  Banco  do  Brasil,  associados  a 

experiência no cultivo da sojicultura no sul, motivaram a vinda   de sua família para 

Campo Mourão”. 

A vinda dos migrantes gaúchos e catarinenses para colaborar com esta estruturação 

atual  do  município  de  Campo  Mourão,  verificou-se  melhorias  na  infra-estrutura 

urbana acompanhada de crescimento na área de comércio e indústria refletindo na 

qualidade de vida da população urbana e rural.
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O migrante  deixou  suas  tradições  para  trás,  incorporando  o  novo  modelo  muito 

influenciado pelos paulistas do norte do Paraná,  e passou a consumir produtos tais 

como  colheitadeiras,  tratores,  silos  de  armazenamento  modernos,  implementos 

agrícolas. Como resultado do sucesso do cultivo da soja, e com a implantação do 

sistema cooperativo em Campo Mourão, e o favorecimento por parte do governo 

estadual e federal que na década de 70 vinha estimulando a erradicação do café no 

norte do Estado motivado pelas geadas e pela demanda do produto no mercado 

internacional.

Através da entrevista para coleta de dados, percebeu-se que houve a capitalização 

do médio e grande agricultor  que se beneficiou com o novo modelo agrícola de 

produção, levando-o a investir em novos empreendimentos na área urbana. Muitos 

agricultores  afirmaram  para  a  autora  que  investiram  em  prédios  comerciais  e 

residenciais, ou pequenas indústrias locais, e que passaram a residir na cidade pólo 

para o estudo dos filhos.

Após a consolidação da ocupação do espaço agrícola, notou-se que na década de 

1980 e 1990 houve uma estagnação na expansão e na economia  de um modo 

geral,  pelas  políticas  públicas  que  denominou-se  historicamente  de  “década 

perdida”. Este fato levou os agricultores a uma nova frente agrícola para os Estados 

de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e Bahia. Processo este, com mesmas causas 

que ocorrerá na vinda do sul para o Paraná. 

Notou-se através da pesquisa de campo que a questão lucro & natureza, ou seja, o 

homem satisfazendo suas necessidades econômicas e sociais produziu impactos 

ambientais que precisam ser avaliados na ótica da preservação ambiental, como o 

esgotamento dos recursos naturais e conservação dos solos agrícolas, a falta da 

mata de galeria (ciliar) junto aos mananciais, a ameaça de extinção de espécies, 

como exemplo vivo, as manchas de cerrado no município. 

A expropriação  do  trabalhador  rural  e  pequeno  agricultor  rural,  que  se  sentindo 

pressionado  pela  lavoura  da  soja,  acabou  vendendo  para  seu  vizinho  sua 

propriedade e dirigindo-se a cidade pólo, morando na periferia e marginalizado pela 

sociedade  por  não  possuir  emprego,  passando  por  sérias  dificuldades  para 
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sobrevivência  sua  e  de  sua  família,  gerando  vários  problemas  sociais  pois  o 

município não tem infra-estrutura para socorre-lo.

Nosso  objeto  de  estudos  prendeu-se  a  colaboração  e  influência  do  sulista  na 

exploração  do  solo  com  lavouras  temporárias  de  soja,  não  cabe  neste  estudo 

aprofundar as questões sociais geradas pelas lavouras modernas, mas sabe-se que 

merecem estudos mais profundos sobre a questão.
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