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RESUMO

O  estudo  do  processo  de  ocupação  do  município  de  Peabiru,  bem  como  a 
organização e a construção espacial pode ser estudada a partir dos movimentos 
populacionais, pois estes participaram da organização e do desenvolvimento do 
espaço no qual o indivíduo está inserido. No município de Peabiru isso ocorreu 
principalmente depois do expressivo êxodo rural, ocorrido nas décadas de 60 e 
70, onde havia uma população de aproximadamente 40 mil habitantes, chegando 
em  2007  segundo  o  IBGE  com  13.082  hab.  Hoje  além  desta  transferência 
populacional, a qual na sua maioria é  definitivo, o município enfrenta um novo 
problema que são os movimentos pendulares ou a mobilidade da população em 
busca principalmente de trabalho, saúde e educação. Com uma oferta reduzida 
de emprego, um grande número de pessoas desloca-se para cidades vizinhas em 
busca de oportunidades. Tal situação tem gerado diversos problemas, afetando o 
município no seu desenvolvimento cultural, social e econômico, principalmente 
com  a  geração  de  poucos  empregos,  conseqüentemente  com  um  mercado 
consumidor pequeno, o que reflete no desenvolvimento do comércio local.

PALAVRAS-CHAVE: Movimentos  populacionais.  Mobilidade.  Transformação  do 
espaço. Trabalho. Peabiru.

ABSTRACT:

 The study of the occupation in Peabiru city,  and the organization and space 
construction  can  be  studied  from  the  population  movements,  because  these 
participated  in  the  organization  and  development  of  the  area  I  which  the 
individual  is  inserted.  In  Peabiru  municipal  district,  the  population  movement 
occurred after the significant rural exodus, which occurred in the 60s and 70s, 
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which had a  population  of  approximately  40  thousand inhabitants,  arriving  in 
2007 according to the IBGE with 13,082 inhabitants. Nowadays, beyond of this 
population transfer,  which is  the definitive,  the municipal district  faces a new 
problem that is the swinging motion or the mobility of the population mainly in 
search of work,  health and education.  With a reduced supply of  jobs,  a large 
number of people move to neighboring towns in search of opportunities.  This 
situation  has  created  several  problems,  affecting  the  municipal  district  in  its 
cultural development, social and economic, especially with the generation of few 
jobs,  hence with a small  consumer market,  which reflects the development  of 
local commerce.

KEY  WORDS: Population  movements.  Mobility.  Transformation  of  space.  Work. 

Peabiru.

INTRODUÇÃO

O município  de  Peabiru  está  ligado  à  história  do  “Famoso  Caminho  do 

Peabiru”, por ter sido assim denominada. Há também no município indícios de que os 

indígenas percorreram aquelas terras.

Além dos primeiros habitantes, diversos aventureiros percorreram as trilhas do 

Caminho  de  Peabiru,  denominado  com  diferentes  alcunhas:  caminho  do  gramado 

amassado, caminho rumo ao sertão, caminho amassado, caminho batido, caminho de 

ida  e  volta.  Segundo  o  mito  de  criação  indígena  conduzia  ao  que  chamavam  de 

“Terras-sem-males”.

O início do desenvolvimento do povoado de Peabiru deu-se a partir de 1903 de 

maneira  mais decisiva.  Colonizadores acompanhados de suas famílias,  construíram 

suas casas e dedicaram-se à agricultura, o que incentivou a vinda de novas famílias. 

Esta ocupação estava ligada ao movimento que partia de Curitiba, mais antigo que a 

ocupação ocorrida no norte do Paraná.
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Por volta de 1940, as queimadas e derrubadas começaram a ser realizada em 

grande  escala,  e  o  Interventor  Federal  Manoel  Ribas,  procurando  expandir  a 

colonização do Estado do Paraná, efetuou a comercialização de glebas às companhias 

colonizadoras pelo Departamento de Geografia, Terras e Colonização do Estado do 

Paraná.

A região que estava  subordinada a 5ª  Inspetoria  de  Terras,  com sede em 

Guarapuava, foi  transferida pelo chefe da Inspetoria Sr Sady Silva em 1942 para a 

localidade da “Colônia Mourão”, atual Campo Mourão.

Em  1945,  o  patrimônio  da  região  de  Peabiru  já  contava  com  um  grande 

número  de  estabelecimentos  comerciais,  serrarias,  posto  de  gasolina,  farmácia, 

merecendo a sua elevação a Distrito Administrativo. Peabiru foi elevado a município 

oficial  em 14/12/1952,  elevado a Comarca em 14/12/1953.  Atualmente o  município 

pertence  à  microrregião  12  -  Comunidades  dos  Municípios  de  Campo  Mourão  - 

COMCAM.

A  efetiva  ocupação  do  povoado  deu-se  em  meados  do  século  XX,  mais 

precisamente nas décadas de 1950 e 1960 com a expansão da fronteira agrícola. Os 

colonizadores  que  vieram  do  Sul  do  Brasil  com  suas  famílias,  dedicaram-se  à 

derrubada das matas  e  ao  cultivo  de  produtos  agrícolas;  a  região  se  destacou na 

produção de milho, arroz, hortelã, algodão, no desenvolvimento da suinocultura e na 

exploração da madeira.

Com a demarcação dos lotes urbanos e rurais, houve um grande número de 

compradores interessados vindos de outras cidades e regiões do Brasil; foram atraídos 

pela qualidade e produtividade da terra, o que significava a melhoria de suas vidas.

Peabiru  foi  colonizado  por  pessoas  vindas  de  muitos  estados  brasileiros, 

principalmente de Santa Catarina, Rio grande do Sul e São Paulo; sua população ainda 

hoje conta com descendentes de italianos, japoneses, libaneses e alemães.
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Sua expansão deu-se na época da cultura do café, ao longo das décadas de 

1950  e  1960.  Tendo  como  “motivo”  as  geadas,  o  café  deixou  de  ser  a  cultura 

dominante, cedendo espaço a outras lavouras, tendo como destaque a soja.

Peabiru  originou-se  em  14/11/1951,  a  partir  de  seu  desmembramento  do 

município  de  Campo  Mourão  e  mais  tarde  dividiu-se  ainda  pelos  municípios  de 

Araruna, Cruzeiro do Oeste, Engenheiro Beltrão, Rondon, criados pela Lei nº 253 de 

26/11/1954; e Cianorte criado pela Lei nº 2412 de 13/07/1955.

Sobre o interesse que as “terras do Peabiru” despertavam observemos que 

“Houve muitos conflitos entre latifundiários e os posseiros nas áreas entre Pitanga, 

Campo Mourão, Peabiru, Goioerê, Cruzeiro do Oeste, indo até as barrancas do Rio 

Paraná, e a região de Peabiru era a mais cobiçada por suas terras férteis (Conhecer e 

Viver Peabiru. 2002.  P.20).

O município de Peabiru faz parte da mesorregião geográfica Centro Ocidental 

Paranaense; microrregião de Campo Mourão; localizado no Terceiro Planalto entre os 

rios Ivaí e Piquirí. Tem como municípios limites: Campo Mourão, Araruna, Engenheiro 

Beltrão, Terra Boa, Fênix, Quinta do Sol, Barboza Ferraz e Corumbataí do Sul; estando 

distante da capital  cerca de 482 quilômetros.  Com a localização de 23º 54’  46” de 

Latitude Sul e 52º 20’ 34” de longitude Oeste, possui uma área total de 469,34 Km², a 

uma altitude média de 495 a 520 m. e com uma população de 13.082 habitantes, 

apresenta no IDH – 2000, o índice de 0,689. Apresentam um clima subtropical úmido 

mesotérmico,  com  verões  quentes  e  geadas  pouco  freqüentes;  tendência  de 

concentração de chuvas nos meses de verão, sem estação seca definida, as médias 

dos meses mais quentes são superiores a 22º, e a dos meses mais frios é inferior a 13º 

/18º.  Tem  sua  economia  baseada  na  agricultura,  comércio  e  indústria,  mas 

principalmente  na  agricultura  e  pecuária,  e  no  pequeno  comércio,  já  que  o 

desenvolvimento industrial é bastante inexpressivo.

As lavouras de pequeno e médio porte empregam cada vez menos mão-de-

obra, pois é cada vez maior o uso da mecanização e de novas tecnologias, muito 

embora  estejamos  longe  de  um  setor  com  grande  nível  tecnológico.  O  comércio 
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restringe-se  a  lojas  de  roupas,  calçados,  supermercados,  farmácias,  lanchonetes  e 

alguns estabelecimentos de prestação de serviços, como bancos, escritórios, salões de 

beleza  entre  outros,  na  sua  maioria  empregando  mão-de-obra  familiar  ou  alguns 

poucos empregados.  O setor  industrial  bastante  pequeno gera  uma quantidade de 

empregos insuficiente para acomodar toda a população em idade de trabalhar. Como a 

geração  de  emprego  é  pequena,  um  número  significativo  de  pessoas  desloca-se 

diariamente para cidades vizinhas em busca de melhores oportunidades.

Com a decadência da lavoura cafeeira no norte do Estado do Paraná, causada 

pela geada de 1975 e pelo pouco incentivo do governo à essa lavoura, a erradicação 

do café no Município deu origem às culturas temporárias, principalmente a soja. Devido 

ao  solo  fértil  de  terra  roxa,  a  cultura  de  cereais  e  leguminosas  foi  bem sucedida; 

atualmente encontram-se poucas lavouras cafeeiras; assim como poucas reservas de 

matas,  resultado do intenso processo de mecanização e do incentivo do governo às 

culturas agro-exportadoras.

A concentração do conhecimento, do capital e da riqueza, tanto  no campo, 

quanto na cidade favoreceu o aumento da pobreza, da miséria e da exclusão social, 

pois  na  nova  ordem  global  sumiram  postos  de  trabalho,  justificados  pelo  uso  da 

tecnologia,  forçaram o deslocamento de inúmeros trabalhadores,  via  de regra, sem 

especialização para outras cidades, regiões ou país, em busca de emprego.

Segundo o IBGE censo de 2000, dos 288 municípios paranaenses com IDH 

inferior  à  média  do  país,  163  municípios  apresentam  evasão  populacional.  Os 

pequenos  municípios  apresentam  uma  queda  populacional  de  20%  a  33%;  e  os 

grandes centros cresceram de 6% a 17%. Essa evasão confirmar-se no censo de 2007 

onde a região a qual pertence Peabiru, apresentou uma perda de 15 mil habitantes, o 

único que cresceu foi Campo Mourão, cidade pólo da região.

O êxodo rural paranaense apresentou nos últimos 30 anos uma média superior 

ao nacional,  o que evidencia uma política de incentivo a agroindústria, à monocultura 

de exportação e ao latifúndio rural e urbano.
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A  influência  dos  movimentos  populacionais  no  Município  de  Peabiru  na 

apropriação e construção social do espaço, desde a sua colonização até os dias atuais, 

expressa-se atualmente nos movimentos pendulares da população que se deslocam 

em busca de trabalho, saúde, educação e consumo. 

Esse  movimento,  por  nós  estudado neste  artigo,  tem  interferido  no 

desenvolvimento econômico, social e cultural do município, além de refletir a realidade 

experimentada por diversos municípios paranaenses.

DESENVOLVIMENTO 

               No município em estudo, tais movimentos, principalmente os ocorridos após 

1950  determinaram  as  características  históricas  e  socioeconômicas,  onde  todo  o 

processo  de  construção  e  colonização,  até  os  movimentos  atuais  em  busca  de 

melhores  oportunidades  deixam  marcas  na  organização  social  do  espaço  e  na 

dinâmica da população, no desenvolvimento do município e na qualidade de vida de 

seus habitantes. 

O expressivo êxodo rural que ocorreu nas décadas de 1960/1970 reduziu o 

número de habitantes do município que contava com uma população total de 40 mil 

habitantes, e atingiu 2007 com uma população segundo dados do IBGE de 13.082 

habitantes. Essa transferência da população do campo para a cidade, e da cidade para 

outra cidade, caracteriza-se hoje principalmente pelos movimentos pendulares ou pela 

mobilidade diária da população para as cidades vizinhas. 

Atualmente os fluxos mais significativos desse deslocamento são em busca de 

trabalho e  é para as cidades de Campo Mourão: Cooperativa Agrícola Mourãoense - 

COAMO; Prefeitura Municipal, lojas comerciais, indústrias, dentre outros; Araruna: AJ 

Rorato – Indústria de pias e armários; Engenheiro Beltrão/Floresta_ Destilaria de Álcool 

SABARÁLCOOL  - Plantio e beneficiamento da cana para a produção de álcool.  O 

deslocamento para tratamento de saúde ocorre geralmente na seguinte ordem: Campo 
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Mourão,  Maringá  e  Arapongas  e  depois  Curitiba.  Para  educação:  Campo  Mourão, 

Maringá e outras cidades. Para uso do comércio: Campo Mourão e Maringá.

Essa  mobilidade  tem gerado  diversos  problemas  à  cidade  e  à  população, 

como  fraco  desenvolvimento  do  comércio  local,  fuga  dos  recursos  para  outros 

municípios, falta de vínculos permanentes com a cidade devido ao grande período de 

afastamento,  problemas  sociais  e  educacionais,  fraco  desenvolvimento  industrial, 

pouca geração de empregos, e qualificação da mão-de-obra.

Para  entendermos  este  processo  faremos  um  breve  relato  sobre  as 

características geográficas e históricas do município para que possamos nos localizar 

no tempo e no espaço.

O desconhecimento  dos aspectos históricos e  geográficos do município  de 

Peabiru, aliados a um modelo de desenvolvimento econômico e político resultaram em 

intenso  processo  degradativo  do  município.  Resultaram  também  na  falta  de  um 

planejamento adequado para o desenvolvimento do município, levando a um grande 

movimento de expulsão populacional, seja ela através do movimento campo-cidade, 

cidade-cidade; definitivo ou temporário, onde as marcas deste processo evidenciam-se 

na construção social do espaço e na organização política-administrativa do município.

Na atual perspectiva e diante do desenvolvimento tecnológico e industrial, as 

sociedades  têm  sofrido  com  as  conseqüências  deste  modelo  de  desenvolvimento 

econômico, sem um planejamento específico para atuar junto aos efeitos que derivam 

deste processo de desenvolvimento e de “progresso”.

Diante disto, o objeto desta pesquisa justifica-se mediante a necessidade da 

investigação qualitativa e quantitativa das influências que a mobilidade populacional 

experimentada na organização do espaço urbano devido aos movimentos pendulares 

da população, principalmente a mobilidade em busca de trabalho, saúde e educação.

Esse movimento da população provoca transformações no espaço, interferindo 

nas  relações  sociais  e  na  qualidade  de  vida  da  população,  prejudicando  o 

7



desenvolvimento  econômico do  município,  o  aumento  da geração de emprego e a 

qualificação da mão-de-obra interna. É esse movimento que queremos registrar.

Observe no mapa abaixo a identificação do município de Peabiru, localizado 

no mapa do Estado do Paraná.

Figura 1 - Localização do Município de Peabiru – Pr.

                             

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

Peabiru: limites e zona urbana

Fonte: Mapa Municipal de Peabiru-PR
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O ÊXODO RURAL E OS MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS EM PEABIRU: o início do 
processo que perdura até hoje.

O êxodo rural foi resultado da modernização agrícola desenvolvida no Norte do 

Paraná, em que o emprego de equipamentos modernos e o uso de novas técnicas 

reduziram a necessidade da mão-de-obra. Ficando sem trabalho nas áreas rurais, as 

pessoas deslocaram-se para as cidades em busca de melhores oportunidades. Poder-

se-ia dizer que o êxodo rural foi, ou é, um processo de expulsão do homem do campo.

“Êxodo” significa “emigração”, “saída”.  Geralmente o êxodo rural ocorre devido 

à  perda  da  capacidade  produtiva,  ou  à  falta  de  condições  de  subsistência,  em 

determinado local que acarretarão no êxodo rural  para outra localidade rural,  ou, o 

êxodo rural para localidades urbanas. O mais comum, o êxodo rural para localidades 

urbanas, acarreta uma série de problemas sociais, estruturais e econômicos. O êxodo 

pode também ser chamado de “migração” quando dentro das fronteiras de um país ou 

território, ou “emigração” quando acontece de um país, ou território, para outro.

No caso do Brasil, podemos citar vários períodos de migração ao longo de sua 

história  que  se  caracterizam  pelo  abandono  do  campo  em  busca  de  melhores 

condições de vida nas cidades. O Brasil presenciou o seu período de maior êxodo rural 

entre  as  décadas  de  60  e  80  quando  aproximadamente  13  milhões  de  pessoas 

abandonaram o campo e rumaram em direção aos centros urbanos. Isso equivale a 

33% da população rural do início da década de 60. 

O  principal  motivo  dessa  migração  em massa  foi  a  expansão  da  fronteira 

agrícola,  o  modelo  de  urbanização  que  incentivava  o  crescimento  das  médias  e 

grandes  cidades,  a  estratégia  de  modernização  da  agricultura  que  incentivava  as 

culturas de exportação e os sistemas modernos de agricultura, práticas que, por sua 

vez,  utilizam  menos  mão-de-obra  que  a  agricultura  tradicional,  forçando  os 

trabalhadores  excedentes  a  procurarem  outra  forma  de  sustento.  O  êxodo  rural 

ocasiona o crescimento desordenado dos centros urbanos, criando grandes problemas. 

A  falta  de  planejamento  das  cidades  resulta  em  condições  sanitárias  e  de  infra-

estrutura básicas aos novos moradores gerando miséria, doenças e mais bagunça.
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A  partir  de  1930  iniciou-se  no  Brasil  o  processo  de  industrialização e 

urbanização que trouxe muitas mudanças para o meio urbano e rural.  Até então, o 

Brasil era um país agrário, com população rural. 

Nos  anos  50,  o  processo  de  urbanização  se  intensificou;  muitas  pessoas 

começaram a deixar  o campo para trabalhar nas cidades, principalmente na região 

sudeste. Ao longo da história, houve muitos movimentos migratórios no país. Alguns 

foram incentivados pelo governo, mas a maioria foi espontânea. 

O  processo  de  urbanização  diminuiu  a  taxa  de  mortalidade  nessa  época  e 

segundo dados estatísticos, a população começou a crescer de uma forma acelerada. 

As novas condições urbanas, a modernização rural e avanços no campo da medicina 

provocaram um alto crescimento vegetativo da população. Os anos 60 foram marcados 

por uma revolução nos costumes, uso da pílula. A entrada das mulheres no mercado 

de trabalho ajudou muito a reduzir esse índice. 

A colonização do sul  do  país  e  a  substituição da mão-de-obra  escrava pela 

assalariada contribuíram para  a  vinda dos  imigrantes  estrangeiros:  italianos,  sírios, 

alemães, espanhóis, portugueses.

Em 1934, o governo brasileiro resolveu barrar a imigração na tentativa de não 

piorar  a  crise  deflagrada  com  a  crise  do  café.  A  Lei  de  Cota  de  Imigração foi 

promulgada e reduziu esse deslocamento.

Na  década  de  1980,  o  governo  brasileiro  concedeu  anistia  aos  imigrantes 

ilegais. 

Nas  décadas  de  1980  e  1990,  muitos  brasileiros,  pressionados  pela  crise 

econômica e pelo desemprego, deslocaram-se para outros países; os Estados Unidos 

foi principal destino seguido pelo Japão. As médias e grandes cidades, ilusoriamente 

oferecem condição melhor. Para a população que não atinge determinados níveis de 

especialização  profissional  resta  a  violência,  o  desemprego  e  a  precariedade  dos 

serviços médicos e educacionais. 
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Os  primeiros  imigrantes  e  colonizadores  que  chegaram  ao  município  de 

Peabiru vinham principalmente dos estados do Sul  do Brasil  (Rio Grande do Sul  e 

Santa  Catarina),  de  São  Paulo  e  Minas  Gerais.  Atraídos  pela  terra  férteis  e  pelo 

desenvolvimento  prometido,  muitas  pessoas,  imigrantes  nacionais  e  estrangeiros 

(italianos,  alemães,  libaneses,  japoneses,  dentre  outros)  ocuparam  a  região.  Na 

década de 1970, com a modernização da agricultura, e a geada de 1975, os municípios 

localizados  no  Norte  do  Paraná  tiveram  desorganizado  suas  vidas  político-

administrativas. Não conseguia absorver toda a mão-de-obra excedente do campo, o 

que resultava em deslocamento da população para outros municípios e estados (Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo). 

Atualmente  os  movimentos  migratórios  podem ser  caracterizados  como um 

segundo  movimento,  pois  muitos  dos  primeiros  imigrantes  e  seus  descendentes 

dirigiram-se para outras regiões em busca de melhores oportunidades, e no mesmo 

processo chegaram ao município pessoas vindas de outras localidades, o que dá um 

caráter diferente no relacionamento com o desenvolvimento local, pois o sentimento de 

“pertencimento” muitas vezes não existe; não há identidade. 

A  partir  de  entrevista  realizada  com 132  alunos  que  estudam nas  escolas 

públicas de Peabiru organizamos uma tabela para demonstrar os resultados levantados 

e a localização de onde vieram esses alunos,  seus pais  e  avós.  Evidencia-se nos 

dados obtidos a influência dos movimentos populacionais na formação do município de 

Peabiru.

TABELA I – Local de Origem dos Alunos, Pais e Avós
Onde as 
crianças 

nasceram
  %

Onde 
nasceram os 

seus pais.
 %

Onde 
nasceram 
seus avós.

%
Onde 

moram 
seus avós.

%

PEABIRU    78 59,1    88 35,8    43 10,8    142 66
OUTROS 

MUNICÍPIOS 
DO 

PARANÀ
   42 31,8    119 48,4    99 24,9     53 24,

7

OUTROS 
ESTADOS     10 7,6    37 15    236 59,4    20 9,3
OUTROS 
PAÍSES     2 1,5     2 0,8    19 4,8    - -

FONTE: Entrevista com Alunos de Peabiru. Nov.- 2007
Org: Maria de Lourdes Alves Tonete
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Ao observarmos a tabela,  percebemos que a grande maioria  dos avós dos 

alunos entrevistados nasceram em outros estados brasileiros; a maioria expressiva dos 

pais desses alunos nasceram em outros municípios do estado do Paraná; e 60% dos 

alunos entrevistados nasceram em Peabiru.

Desde os tempos mais remotos o homem se desloca de um lugar para outro. 

As grandes “andanças” levaram a população a se espalhar por todos os continentes, e 

esse processo continua.  São inúmeras as razões que levam as pessoas a migrar, 

podendo ser determinada por fatores políticos, conflitos religiosos ou étnicos, naturais, 

econômicos entre outros.

Em relação a duração as migrações podem ser definitivas, quando as pessoas 

se fixam permanentemente no local; e temporárias, quando as pessoas não se fixam 

definitivamente no local; podem ser diárias, sazonais e/ou por tempo determinado.

Em relação ao espaço de deslocamento as migrações podem ser internas ou 

nacionais, quando ocorrem dentro de um mesmo país e externas ou internacionais, 

quando ocorrem entre países, com travessia de fronteiras. 

Podemos dividir a imigração no Brasil em três períodos:

• Primeiro período imigratório (1808-1850):   por ser um país escravista neste 

período  o  Brasil  tem  uma  imigração  pequena,  a  chegada  da  família  real; 

assinatura  do  decreto  que  oficializou  a  imigração  em 1850;  implantação  de 

várias colônias na região Sul é que começaram a alterar este quadro.

• Segundo período imigratório (1850-1934):   com a proibição do tráfico negreiro 

a imigração começou a intensificar-se neste período, com a expansão cafeeira; 

o trabalho assalariado, incentivo do governo e dos fazendeiros. O maior número 

de imigrantes foram os italianos que vieram para o Brasil fugindo de problemas 

econômicos na Itália.
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• Terceiro período imigratório  (após 1934):   neste período começa ocorrer  a 

diminuição  progressiva  da  imigração,  influenciada  pela  crise  ocorrida  com a 

produção cafeeira,  resultante  da  quebra  da  Bolsa  de  Valores  de  Nova York 

(1929), e da criação de leis que restringiram a entrada de imigrantes, (Lei de 

Cotas Imigrantes de 1934).

“na década de 1990, verificou-se certo afluxo de imigrantes – em especial  
coreanos, bolivianos, chineses, argentinos e uruguaios – para os grandes 
centros urbanos dos país, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. A 
situação  de  clandestinos  de  muitas  dessas  comunidades  impede  a 
obtenção de dados mais precisos. Sem a documentação necessária para  
sua legalização, esses imigrantes ficam sujeitos a condições precárias de 
subsistência.  Constituem  mão-de-obra  barata  e  até  escravizada,  
explorada por grupos mais  antigos de imigrantes,  de quem dependem 
para obter emprego e moradia. Enfrentam preconceitos, dificuldades de  
integração  e  de  reconstrução  de  sua  identidade  como  grupo  social.”  
(TERRA. Lygia, p.403)

A  partir  de  1970  o  Brasil  mudou  o  fluxo  de  sua  migração;  de  um  país 

tipicamente  imigratório  transforma-se  em país  emigratório.  Mais  de  1,5  milhões  de 

brasileiros  transferiram-se para  o  exterior  em busca de melhores  oportunidades.  O 

destino  foi  principalmente  Estados  Unidos,  Japão,  paises  da  Europa  e  Alguns  da 

América Latina.

Como o Brasil tem uma grande extensão territorial, as migrações internas são 

um fenômeno habitual. Falaremos daquelas que interessam ao Paraná e a Peabiru. A 

partir de 1850-1930, durante o ciclo do café, nordestinos e mineiros migraram para o 

interior de São Paulo e Norte do Paraná, e as principais áreas de atração foram: 

• norte do Paraná – café

• vale do Rio Doce – pecuária e café

• sul do Mato Grosso – pecuária

• oeste de Santa Catarina – lavoura em geral

• São Paulo – indústrias
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Figura 2- Mobilidade da População 1950  a 1990

FONTE: Construindo o Espaço. São Paulo: Ática, 2006. p. 28

A  formação  da  população  paranaense  confunde-se  com  a  da  população 

brasileira, sendo constituída pelo indígena, o branco, o negro e o mestiço.

O  governo  do  Paraná  estendia  seus  projetos  de  colonização  fundando 

colônias, e empresas particulares investiam na região sudoeste e norte do Paraná com 

projetos  de  venda  de  lotes  de  terras;  a  topografia  regular,  o  fator  climático,  e  a 

fertilidade da terra-roxa foram fatores que favoreceram o povoamento do sul do país. 

No  processo  de  colonização  e  povoamento  alguns  grupos,  via  de  regra 

aqueles  que  detinham  poder  político  e/ou  econômico  definiram  espaços  para  a 

exploração  dos  recursos  naturais  da  região;  atendendo  principalmente  às  suas 

necessidades econômicas. 

A  modernização  da  agricultura  transformou  a  organização  urbana  e  rural, 

sustentada  na  produção  familiar;  mudou  sua  área  de  produção  para  o  cultivo  da 

soja/trigo,  alterando  as  relações  sócio-espaciais.  De  um  lado  a  concentração  da 

estrutura fundiária, com a agricultura  mais dependente do capital, e de outro lado, a 

expropriação dos trabalhadores, que deslocaram-se em direção ao setor urbano; sem 

ter  condições  financeiras  e  pouca  instrução  passam  a  habitar  precariamente  nas 

periferias das cidades para onde migraram aumentando os “bolsões de pobreza”. 
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A economia  desenvolvida  nas  frentes  de  expansão  baseia-se  na  troca  de 

produtos, dos excedentes da produção. A frente de expansão se integra na economia 

de mercado de dois modos: pela absorção do excedente demográfico, e pela produção 

de excedentes que é vendida no mercado. Relaciona suas características a instalação 

de  empreendimentos  econômicos,  apresentando-se  organizada  e  integrada  a 

economia de mercado. Suas relações socioeconômicas são reguladas pelo sistema 

capitalista. 

Figura 3- Imigração na Região Sul

Fonte: Mega Estudante Cidadão. São Paulo: Rideel,2005. p.193

Figura 4- Família de imigrantes de Peabiru

Fig 4: Família de Imigrantes
Fonte: Arquivo Pessoal (Família Bassi)
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Os  imigrantes  que  chegaram  em  Peabiru  traziam  sonhos  e  esperanças, 

marcaram a nossa história com seus hábitos e costumes. Cada município retrata em 

sua dinâmica os reflexos das influências dos povos que o colonizaram, ou contribuíram 

para a sua formação.

Hoje a mobilidade populacional continua ocorrendo, com novos interesses e 

em novas  direções,  o  certo  é  que  a  população  sempre  se  desloca  em busca  de 

melhores oportunidades, transformando as relações sócio-espaciais.

Atualmente Peabiru convive com uma realidade bem diferente do início da sua 

colonização.  Grande  número  de  seus  habitantes  migrou  para  outras  cidades  ou 

estados;  a população diminuiu drasticamente, e os que aqui chegam vindos de outras 

cidades ou estados não estabelecem vínculos realmente forte com o município, muitos 

ficam pouco tempo e devido às condições sócio-econômicas acabam indo embora.

A Cidade atualmente é conhecida pela população e pelos municípios vizinhos 

como “Cidade Dormitório”, devido ao grande número de moradores que trabalham fora 

do município, regressando apenas para dormir e nos finais de semana.

O movimento diário acontece principalmente para três cidades vizinhas:

 a) Campo Mourão – direção intenso de fluxo facilitado pelo transporte de circular que 

oferece diversos horários de ida e volta.  São absorvidas no comércio em geral,  na 

indústria,  na  prefeitura  municipal  de  Campo  Mourão,  Cooperativas,  prestação  de 

serviços domésticos, entre outros. A facilidade de acesso a Campo Mourão, favorecido 

pelo trabalho, têm conseqüências: a grande maioria da população acaba consumindo 

em maior quantidade nesta cidade, prejudicando assim o comércio local de Peabiru. A 

curta distância entre as duas cidades faz com que mesmo aqueles que não trabalham 

em Campo Mourão comprem no comércio mourãoense.

b) Araruna – Empregam moradores de Peabiru em duas grandes indústrias: AJ Rorato 

e Líder. Quem não se desloca com meio de transporte próprio pode ir nos horários 

fornecidos  pelas  industrias,  que  coloca  transporte  a  disposição  dos  funcionários, 
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inclusive próximo dos horários de entrada nos turnos de serviço. Ao contrário do que 

acontece em Campo Mourão as pessoas que trabalham em Araruna não consomem lá, 

quase que a totalidade faz suas compras em Peabiru ou em Campo Mourão.

c) Ivailândia – (Distrito de Engenheiro Beltrão) empregam moradores de Peabiru no 

plantio  e  no  corte  de  cana  da  Destilaria  SABARAÁLCOOL.  A  condição  desses 

trabalhadores é a pior dos três movimentos de deslocamento da população que reside 

em Peabiru. Quase que a totalidade desses trabalhadores realizam trabalho braçal, de 

grande  esforço  físico.  Esses  trabalhadores  se  deslocam  em  ônibus  fretado  pela 

destilaria;  saindo  de  madrugada  e  retornando  para  a  cidade  no  final  da  tarde.  O 

trabalho exaustivo,  influência na continuidade dos estudos e na participação social; 

esses trabalhadores realizam suas compras em Peabiru ou Campo Mourão.

Todo  esse  movimento  da  população  Peabiruense,  principalmente  para 

trabalhar,  evidencia  a  falta  de  emprego  no  município,  o  que  gera  pouco  consumo 

interno  e  conseqüentemente  pouco  desenvolvimento.  Outro  problema  é  o 

distanciamento cada vez maior dessas pessoas com o dia-a-dia do município, nos dois 

casos o município sofre além da perda de recursos, com a alteração das relações 

sociais; e estagna sua economia.

O nível sócio-econômico e cultural da população é baixo, primeiro pela falta de 

emprego, segundo pelo pouco investimento em programas sociais e culturais, vive uma 

realidade de pobreza encoberta pela tranqüilidade de se viver aqui. Os que saem para 

estudar poucos retornam devido a falta de oportunidades, o que esvazia a cidade em 

termos de profissionais capacitados.

Outro movimento diário, principalmente para Campo Mourão, busca médicos, 

hospitais, exames clínicos dentre outros, o que evidencia a precariedade do sistema de 

saúde local,  onde o  atendimento  é  apenas emergencial;  apresenta  filas  longas  de 

espera para agendamentos de exames e médicos. Também existe o movimento em 

busca de escolaridade; famílias com melhor poder aquisitivo enviam seus filhos para 

estudar principalmente em Campo Mourão e Maringá.
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Emprego, saúde e educação três itens fundamentais para o desenvolvimento 

de  um  município,  e  que  em  Peabiru  vem  apresentando  problemas,  toda  essa 

movimentação diária ou temporária dos peabiruenses, altera as relações sociais e a 

organização  espacial,  a  cidade  vai  se  construindo  e  reconstruindo  através  dessas 

relações,  conseqüentemente  afetando a vida  das pessoas e o desenvolvimento  do 

município. Conhecer a dinâmica populacional do seu município é importância para que 

se possa compreender seus efeitos na organização econômica e política-administrativa 

do espaço da cidade.

Buscando enfrentar a crise econômica que se instalou no município a partir do 

deslocamento de sua população para outras localidades, a administração pública junto 

com moradores, criou festas “tradicionais” para atrair a  população da região e até de 

outros estados. Podemos destacar o carnaval de rua; o Enduro a pé na Trilha do Índio, 

realizado no mês de abril  na zona rural  aproveitando os recursos naturais;  a festa 

tradicional do padroeiro da cidade São João Batista organizada pela Igreja, onde as 

atrações movimentam a população local e as comunidades vizinhas; o aniversário do 

município em 14 de dezembro com Shows e festividades na praça pública. E o carneiro 

ao vinho principal evento do município que além de mobilizar toda a população da 

cidade atrai muitos visitantes de outras cidades e até estados.

Durante a festa do Carneiro ao Vinho, que ocorre no 3º domingo de agosto o 

município de Peabiru, recebe diversos visitantes, alguns vem só para apreciar o prato; 

outros  aproveitam  o  evento  para  retornar  a  cidade  e  visitar  os  parentes.  Essa 

movimentação  da  população  também  pode  ser  considerada  como  um  movimento 

temporário,  movimento  este  que  trás  benefícios  à  cidade.  A  origem  do  evento 

gastronômico do Município de Peabiru é um resgate “(...) dos tempos dos Tropeiros e 

Bandeirantes, que passavam pelo Município nas décadas de 30 e 40, e se utilizavam 

deste prato preparado com vinho” (PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU, 2007), 

em substituição á água, segundo conta a história oficial do evento.

A história oficial, nos conta que este modo de preparo ficara na memória de 

moradores como o Senhor  Wenceslau Macowski,  que constantemente preparava o 

prato para amigos e visitantes. Em 1993, uma comissão formada no município, a fim de 
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instituir um evento gastronômico que pudesse oferecer um prato, considerado por eles 

típico  escolheu  o  Carneiro  ao  molho  de  vinho,  motivados  por  seu  fácil  preparo,  e 

principalmente pelo seu forte apelo cultural, que o relacionava a constituição histórica 

do Município de Peabiru. “Em 1995, através da Lei Municipal n° 188/95, o Carneiro ao 

Molho  de  Vinho  foi  oficializado  definitivamente  como  Prato  Típico  de  Peabiru”. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU, 2007).

A festa é realizada com a parceria de entidades assistenciais, associações, e 

colégios públicos. Estas entidades são beneficiadas com cinqüenta por cento da renda 

dos convites, sendo que o restante fica para a Prefeitura Municipal. Para a realização 

do evento, a comissão organizadora conta também com patrocínios do comércio local e 

também da região. O comércio local se beneficia com os visitantes e com a população 

local que consome no evento.  A execução do evento fica a cargo da comunidade que 

se organiza em equipes de trabalho.

 No total o município recebe cerca de 15 mil visitantes durante os dois dias de 

festa. Para o comércio local, principalmente bares e lanchonetes da área central, esta é 

a  principal  data  do  ano  em faturamento,  pois  a  festa  atrai  além de visitantes  que 

buscam degustar o prato a base de carneiro, ainda pode-se observar no local da festa 

uma aglomeração de moradores e visitantes,  que vem ao local  para participar  das 

demais programações do evento. O Carneiro ao molho de vinho é servido somente no 

horário de almoço, assim as demais refeições são feitas pelos visitantes nos bares e 

restaurantes locais favorecendo seu faturamento durante o evento.

Foram entrevistadas 18 pessoas que trabalham fora do município: 6 (Araruna), 

6  (Campo  Mourão),  6  (Engenheiro  Beltrão).  Apresentaremos  o  perfil  do  grupo 

entrevistado e analisado.

Os entrevistados que trabalham em Araruna são em sua maioria formado por 

jovens entre 20 anos e adultos em torno dos 30 anos; todos do sexo masculino.  A 

maioria formada por solteiro, católicos, com ensino fundamental ou médio. Desses, 4 

possuem casa própria e 2 moram em casa alugada, o número de pessoas que residem 

na casa é de 3 a 4 pessoas; todos trabalham na  AJ.  Rorato, como operadores de 
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máquinas, fiscal, carregador e marceneiro. A renda é de 1 a 3 salários, Durante o final 

de  semana  ficam  em  casa  para  descansar  ou  receber  os  amigos.  Nas  férias 

descansam e/ou viajam. As compras de roupas, calçados, alimentos e remédios são 

feitas no município de Peabiru.

Os entrevistados que trabalham em Ivailândia (Engenheiro Beltrão) são jovens 

e adultos entre 19 e 49 anos; todos do sexo masculino. Desses, 4 são católicos, 1 é 

evangélico e 1 não tem religião; a maioria é casado. Quanto ao grau de escolaridade 1 

é analfabeto, 3 tem ensino fundamental e 2 o ensino médio, a maioria reside em casa 

alugada e todos trabalham na Sabaraálcool, como cortador de cana, fiscal, carregador 

de água e mecânico. A renda salarial é de 1 a 3 salários. O lazer de final de semana é 

ficar  em  casa  para  descansar  ou  receber  os  amigos.  Nas  férias  ficam  em  casa, 

descansam e alguns ainda fazem “bicos” para ajudar no orçamento. As compras de 

alimentos  são  realizadas  em  Peabiru  e  Engenheiro  Beltrão.  Roupas,  calçados  e 

remédios em Peabiru.

Os entrevistados que trabalham em Campo Mourão são jovens e adultos com 

idade entre 20 e 53 anos; sendo 5 do sexo masculino e 1 feminino, 5 católicos e 1 

evangélico,  3  são  casados,  2  são  solteiros  e  1  é  viúvo.  Em  relação  ao  grau  de 

escolaridade  a  maioria  possui  o  ensino  médio  ou  o  superior;  todos  moram  em 

residência própria, e o número de pessoas que residem na casa é de 3 a 6. O local de 

trabalho  é  diversificado,  o  que  demonstra  maiores  opções  de  emprego,  Retifica 

Mecânica, Banco, loja, Polícia Federal, Loja de Informática e serviço autônomo, como: 

gerente de módulo, programador , sargento, vendedor, mecânico e pedreiro. A renda 

varia de 3 a 5 salários; a maioria se desloca de carro próprio, ou circular. O lazer de 

final de semana é dedicado ao passeio. Nas férias, descansam, passeam e viajam. As 

compras  de  alimentos  e  calçados  são  feitas  em  Campo  Mourão  e  remédios  em 

Peabiru.

Fica evidente ao compararmos as entrevistas, como é diferente a realidade 

sócio-econômica, educacional e cultural de seus trabalhos e conseqüentemente essas 

diferenças refletem na organização e apropriação do espaço geográfico.
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As diferenças salariais refletem no grau de escolaridade e automaticamente na 

renda. Como o município oferece pouca oportunidade de lazer, a maioria das pessoas, 

aproveita o seu tempo para descansar e passear com os amigos. Somente os com 

poder  aquisitivo  melhor  é  que  viajam  e  buscam  cultura  e  diversão  em  outros 

municípios.

Percebemos  que  educação,  emprego,  renda  e  cultura  estão  intimamente 

interligadas,  o  que  resulta  em um empobrecimento  do  município,  tanto  econômico 

como social. E enquanto o poder público municipal não investir mais nesses setores já 

citados,  não  teremos uma mudança na  realidade e  na  estrutura  organizacional  do 

município.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Relato de um aluno
OS DOIS LADOS DA MOEDA

André Kleber dos Santos3

“Peabiru, uma cidade com pouco mais de 13.000 habitantes, tem um problema 

que  está  preocupando  os  moradores  e  também,  dificultando  o  seu  crescimento 

econômico: o desemprego. Penso que, alguns fatores como a redução da população, 

pouco comércio e o fraco setor industrial contribuíram muito para que houvesse grande 

índice de desemprego na cidade”.

Nas  décadas  de  60  e  70,  a  população  era  de  aproximadamente  40  mil 

habitantes, hoje tem somente 13.082 moradores. Segundo pesquisas realizadas pelo 

IBGE, verifica-se com certeza como o desemprego cresceu, fazendo com que pessoas 

procurassem outras cidades para trabalharem. 

Outro fator que também colaborou para o crescimento do desemprego foi o 

comércio. Este não proporciona aos seus consumidores a diversidade tão esperada de 

3 Aluno do 3º ano C; Colégio Estadual Olavo Bilac E.F.M/Peabiru – Paraná. Texto apresentado para a 
Olimpíada de Português: “Fazendo o Futuro”, orientado pela professora Sueli Duque da Costa.
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produtos, fazendo com que esses se desloquem para outros municípios e com isso 

perdemos o ICMS. Além disso, os comerciantes trabalham com pessoas da família, 

não oportunizando emprego para os demais.

Outro ponto refere-se ao setor industrial que é pequeno e que gera poucos 

empregos, isto é, insuficiente para ocupar toda a sua população. 

Apesar da situação do desemprego, muito moradores afirmam que gostam da 

cidade do mesmo jeito que está. É uma cidade pequena, bonita, tranqüila e cheia de 

atrações como: Carneiro ao Vinho, Festa do Padroeiro São João Batista, a Trilha do 

Índio, entre outros. Mas, vem à pergunta: “O que adianta ter todas estas qualidades e 

não possuir o principal; empregos para os seus moradores?”. Vejo que, não ter alicerce 

que sustenta o seu crescimento econômico, é como um corpo que quisesse andar sem 

as suas pernas.

Diante disso, penso que Peabiru precisa ter industrias e empresas que possam 

gerar empregos para a população, bem como ter um comércio diversificado.

Acredito que se os poderes públicos trabalhassem juntamente com a sociedade, 

poderiam plantar sementes num chão fértil, e que no futuro possam colher com orgulho 

os frutos desejados.” 

Pretendemos ao  término  deste  trabalho  deixar  evidente  a  importância  e  a 

influência  dos  movimentos  populacionais  na  formação  e  organização  espacial  do 

município de Peabiru, em que procuramos descrever um pouco desses movimentos, 

principalmente  em  termos  locais,  e  como  os  movimentos  diários  atualmente  têm 

refletido  no  desenvolvimento  sócio-econômico  do  município  quando  interfere  no 

comércio local, afeta as relações e organização do espaço habitado, tem influência na 

realidade educacional e cultural das pessoas.

Há  pouco  investimento  público  no  município  para  que  este  gere  mais 

empregos, mantendo o consumidor dentro do município,  incentivando e apoiando o 

comércio, o desenvolvimento de projetos educacionais e culturais.
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É necessário  revermos  as  políticas  públicas  para  o  melhor  investimento  e 

desenvolvimento  do  município  de  Peabiru,  e  assim  diminuir  ou  acabar  com  a 

mobilidade populacional diária ou permanente.
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