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Camponês: 
uma controvérsia conceitual

por Angelo Alves Carrara/UFJF 





O primeiro problema com que se defronta o pesquisador 

de qualquer área do saber corresponde à nomenclatura, isto é, ao 

“conjunto de termos peculiares a uma arte ou ciência”, segundo 

o Aurélio. Se não é, deveria ser esta sua primeira preocupação, 

porque qualquer discussão conseqüente acerca do que quer que 

seja só é possível se os objetos estudados estiverem identificados 

com precisão. Determinadas ciências, nesse sentido, chegaram 

mesmo a estabelecer cânones para a terminologia dos objetos de 

sua área de interesse. É o que se dá, por exemplo, na atribuição 

de nomes de seres vivos, ou dos compostos químicos. Certas áreas 

do conhecimento, por sua vez, mesmo não dispondo de normas 

bem estabelecidas de nomenclatura, contam com a vantagem de 

seu vocabulário de termos técnicos ter uso restrito, o que, em 

princípio, limita seu emprego com diferentes acepções. É o que 

ocorre com maior freqüência com todas as ciências de maneira 

geral.

Há contudo, certo grupo de ciências que não contam com 

esta vantagem e, por isto, enfrentam o problema adicional de 

que o conjunto de termos que constitui seu vocabulário técnico é 

também largamente empregado pelo senso comum com acepções 

variadas: sociedade, classe social, sistema econômico são bons 

exemplos disto. Pode-se, então, pensar que os problemas desse 

grupo de ciências estaria resolvido com a criação de um vocabulário 

técnico de uso restrito. Ledo engano: em verdade, os problemas 
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não residem nas palavras em si, mas no uso que delas é feito. Uma 

mesma palavra pode ser empregada em diferentes contextos sem 

que isto represente um risco para o correto entendimento de seus 

significados particulares.

Em História, há ainda o fato de que a natureza deste saber 

implica um sem número de zonas de interseção com diversas 

áreas do conhecimento, e o recurso inescapável a termos próprios 

destas mesmas áreas. Assim, um historiador da agricultura 

deverá necessariamente incorporar a seu vocabulário termos 

que originalmente foram gestados e são de uso corrente na 

Agronomia, por exemplo. Isto, porém, se quiser que os resultados 

de suas pesquisas contem com leitores qualificados. Imaginar que 

seu texto só interesse a historiadores ou a leitores sem formação 

em Agronomia, ou, ainda, que ele disponha da mais absoluta 

liberdade em criar uma nomenclatura particular é atitude pouco 

inteligente. Obviamente, nestas zonas de interseção muitas vezes 

o aporte de outro saber como o da História pode vir mesmo a 

aperfeiçoar o sentido de um termo, ou até provocar sua substituição 

por outro, mais adequado. Mas isto só ocorrerá se a comunidade 

de pesquisadores do campo do conhecimento em questão julgar 

conveniente. Em contrapartida, o historiador só deveria adotar 

determinada terminologia da área de interseção de seu objeto se 

os termos tornarem mais clara sua exposição. Ou seja, apesar de 

reconhecer que os problemas não residem nas palavras em si, mas 

no uso que delas é feito, ainda assim o vocabulário escolhido é 

fundamental. 

As coisas se complicam um pouco mais quando nos 

lembramos de que mesmo numa narrativa de um determinado 
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evento, menos do que a significação, o próprio emprego de certos 

termos é fortemente determinado pela perspectiva do narrador. 

Um exemplo: o que a algidez do código penal nomeia “homicídio”, 

sob uma dada perspectiva pode simplesmente deixar de merecer 

atenção. O narrador de uma revolução, por exemplo, se favorável 

à causa dos revolucionários, pode considerar inúmeros homicídios 

– que inclusive, sob certas circunstâncias, podem ser caracterizados 

por genocídio – inevitáveis ocorrências de uma gloriosa luta 

revolucionária. O que passa a ser enfatizado, então, é o conteúdo 

– a mudança radical. Homicídios e outros itens passam a ser vistos 

como eventos menores, absolutamente estranhos à norma jurídica. 

Isto colocaria um problema para todos os historiadores: um 

mesmo evento poderia ser contado de muitas maneiras, segundo 

as diferentes perspectivas teóricas de seus narradores. Menos até 

do que falar em perspectivas teóricas, posições políticas podem 

mais comumente ser invocadas para explicar modos diferentes de 

contar um mesmo evento.  

De fato, em História, lidamos com muitas versões, e 

devemos mesmo nos lembrar a todo o momento que é impossível 

abordar os eventos sem tomar partido. Mas vale a pena recordar 

a afirmação de Eugene Genovese: “the inevitability of ideological 

bias does not free us from the responsibility to struggle for 

maximum objectivity”1.

Em suma, antes mesmo de começarmos uma pesquisa, 

nossas perguntas parecem já determinar o que queremos encontrar, 

ou pelo menos o que consideramos aceitável ou não. No caso da 

História, a adoção de uma teoria em particular é o determinante 

mais relevante da seleção terminológica, e não raras vezes, dentro 
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de um mesmo campo teórico ocorrem divergências semânticas 

importantes. A expressão classe social, por exemplo, poderá se 

revestir de sentidos distintos em razão das diferentes vertentes 

teóricas no interior do Marxismo. Começo, portanto, pelas 

palavras, ou melhor, por uma palavra – camponês. Em Minas e 

currais observei de passagem os problemas que encerra o emprego 

do termo “camponês” em português2. É palavra aparentemente 

com muito baixa capacidade de expressar com precisão uma 

classe social, se considerarmos estritamente o que nos ensinam 

os dicionários: “aquele que habita e/ou trabalha no campo”. 

Um grande proprietário escravista do século XIX preenchia 

perfeitamente esta definição, mas ninguém espere encontrar, em 

nenhum documento coevo, qualquer referência a senhores de 

engenho como camponeses. Em decorrência, deveríamos rejeitar 

este termo em razão de sua eloqüente imprecisão. Quando esta 

palavra fez sua estréia na língua portuguesa nos fins do século XVII 

(o dicionário de Bluteau, de 1711 já a registra), o português se servia 

dos termos correntes “lavrador” e “roceiro”. Um autor escrevendo 

em Minas Gerais no século XVIII definia o roceiro como o que se 

ocupava da cultura das plantas nas suas roças, e camponeses tão 

somente como habitantes dos campos, em oposição aos habitantes 

das vilas e dos arraiais3. Mas à medida em que avançava o século 

XIX, os proprietários escravistas progressivamente passaram a se 

identificar como lavradores (ou agricultores) e criadores, além, 

evidentemente, da expressão usual “senhores de engenho”4. Em 

contrapartida, o termo roceiro passou a identificar os “tabaréus 

mal-encarados” de Correia Garção [1724-1772], a “multidão de 

povo de mulatos e pretos forros, a congregação de pés rapados, 
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caribocas e mulatos” como os descrevia o Conde de Bobadela 

em 17525. Na vasta documentação fiscal produzida ao longo 

do Setecentos, em Minas Gerais, eram todos descritos como os 

que “viviam de plantar mantimentos para comer”, ou os que “a 

maior parte do tempo ocupam-se na roça, pois não têm senão a 

sua pessoa, porque estes mesmos que fiam e tecem, fazem roça, e 

todos trabalham nela”6.

Até os dias atuais, a palavra “camponês” sempre se 

revestiu de um pretenso sentido técnico e fortemente influenciado 

pelo debate político, não sendo de modo algum empregada pelos 

que nesta categoria se enquadrariam, que preferem os termos 

“lavrador” ou “agricultor”. Mas a imprecisão no emprego da 

palavra “camponês” está longe de ser exclusividade da língua 

portuguesa. Em antigo egípcio, a palavra sḫ.tj, que traduz 

literalmente “camponês”, é um adjetivo construído sobre sḫ.t, 

“campo”. O mesmo se dava na Grécia do período clássico: “in the 

literature produced by the upper classes, [the peasants] are often 

treated patronisingly as ‘country bumpkins”7. 
 O que muda é o ponto de vista ou as ênfases: agroikos8 

(na maioria das vezes com o sentido colateral de “matuto”, “rude” 

– palavra, aliás, que provém de rus, “campo” – construída sobre 

agros, campo; chōritēs, literalmente hoi kata tēn chōran 

anthrōpoi, “os homens [que vivem] na zona rural” [chōra, em 

oposição a polis]; geōmoros, o “proprietário rural” (geralmente 

pequeno), que realça a idéia de porção (meros) de terra (gēs); 

ge ōrgos, “trabalhador na terra”, com ênfase no objeto de trabalho. 

Na documentação papirológica do século VI ocorre também 

a forma leptoktētōr, literalmente “pequeno proprietário”9. 
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O grego moderno preferiu a forma mais abrangente, como 

em português: chōrikos, “habitante do campo” [chōra]. O 

grego antigo dispunha ainda de outra palavra: autourgos, isto 

é, “o que trabalha a terra com as próprias mãos (não por meio 

escravos). É talvez a única que se aproxime de um significado 

mais técnico, sendo por isto mesmo preferida por Xenofonte e 

Platão. Este último se referia aos autourgoi como “hoi panu polla 

kektēmenoi; ho dē pleiston te kai kuriōtaton en dēmokratiai 

hotanper hathroisthiēi” – “os que possuem pequena propriedade, 

que, porém, [é] a maior e mais poderosa [classe] na democracia 

quando se reúne [em assembléia]”10. Com autourgos, a ênfase 

recai no modo de produzir – com as próprias mãos. De um lado, 

é estabelecida sua diferença com os despotai, senhores, e com os 

douloi, escravos11. No século VIII a. C., contudo, uma realidade 

rural diferente era descrita com termos também distintos. Apesar 

de Hesíodo estar escrevendo “for reasonably well-to-do freehold 

farmers who are assumed to have a number of slaves, as well as 

the occasional hired hand”, o termo que emprega para “escravo” – 

dm ōos/ dmōios, ainda soa muito próximo ao que consideraríamos 

melhor como “escravo doméstico”12. Naquele momento, aliás, 

parece que o grego dispunha de um número limitado de palavras 

relacionadas às atividades agrárias. Para “trabalho agrícola”, por 

exemplo, empregava a palavra ergon, que tem o sentido genérico 

de trabalho; a “terra cultivada” traduzia-se por erga, e o verbo 

que identificava esta mesma atividade, o genérico ergazomai, 

“trabalhar”. Isto não se pode atribuir a uma pobreza língüística, 

mas à absoluta falta de necessidade de maior detalhamento, já 

que a quase totalidade da população se ocupava de um único tipo 

de trabalho, o rural.
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Os problemas decorrentes da necessidade do emprego 

de palavras precisas aparecem muito claramente em traduções 

de um mesmo texto em diferentes contextos. Considere-se, por 

exemplo, uma passagem da Geoponica (2.1-45). No princípio, 

ocorre a correspondência entre o despotēs e os ergazomenoi 

(“senhor – trabalhadores”), que mais adiante são referidos por 

geōrgoi (“lavradores”). Na Agricultura Nabatea, o tradutor para 

o árabe da versão em aramaico, Ibn Waḥšiyya, manteve no início 

a correspondência ṣāḥib – ’akkār, “senhor – lavrador”), mas no 

restante do texto mantém a forma fallāh, “lavrador”13. No que 

considero uma versão bastante resumida deste mesmo texto, 

produzida no Ándalus do século XI, a correspondência é já entre 

ṣāḥib e ḥādim,  que pode de fato ser traduzida por “trabalhador”, 

mas no contexto em que é empregada, parece indicar efetivamente 

algum tipo de dependência (no Ándalus, além do sentido de 

“serviçal”, esta palavra é mesmo encontrada com a acepção de 

“escravo”). Já a versão latina deste mesmo excerto em Columella 

traz uma adaptação à realidade romana: ao invés de dominus, 

“senhor”, encontramos vilicus, o administrador da propriedade 

rural, mas a correspondência para ergazomenos/’akkār se mantém 

no vocábulo operarius14. Estas mesmas correspondências parecem 

ter sobrevivido numa outra epítome, produzida provavelmente no 

Egito, em que os termos árabes adotados são outros: qahramān, 

para o “encarregado”; taḥta yadaihi (literalmente “[os que estão] 

debaixo de sua mão”, isto é autoridade), ou ‘ummāl/‘awāmil, 

para “trabalhadores”, e saīd, para “senhor”15.

O latim incorporou perfeitamente as conotações dos 

termos gregos: rusticus, agricola, ruricola, e mantêm a conotação 
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atual de rústico, rude (palavra que, aliás, constói-se a partir de rus, 

campo). Mais raramente em latim clássico encontramos a palavra 

que seria recebida de herança pela sociedade feudal, pagānus, 

“habitante de um pāgus, “campo”. Originalmente correspondia 

a uma circunscrição rural, na Gália e na Germânia [César. De 

Bello Gallico, 1, 12, 4]. Do século IV em diante, pagānus passou 

a ser empregado no latim eclesiástico com o significado de “não 

cristão”, em razão da resistência do meio rural à cristianização, e 

como tal este termo foi foi incorporado ao vocabulário de todas 

as línguas neolatinas (pagão [português], païen [francês], pagano 

[italiano/espanhol], păgân [romeno]) e no inglês (pagan)16. 

A solução para uma palavra identificando os “habitantes dos 

campos” foi encontrada na palavra pāgensis, “habitante de um 

pāgus”, cujo primeiro registro parece ser encontrado em Gregório 

de Tours, no século VI. É precisamente destas formas revestidas 

de novos significados que provém o francês paysan, e deste, o 

inglês peasant17.

A influência do cristianismo igualmente alcançou as 

línguas eslavas. Em russo, a palavra para camponês é justamente 

krest’iánin, registrada a partir do final do século XIV, e significava 

cristãos, povo, forjada sobre o grego christianos18. Para expressar 

“rural”, o russo emprega sel’skij, derivada de selo, solo, terra 

arável. Nas línguas eslavas, apenas o tcheco estabeleceu a ligação 

entre solo, campo e camponês – sedlo – sedlák, camponês.

As línguas germânicas foram mais resistentes, e 

mantiveram o sentido de camponês associado à atividade em 

si. Assim, Bauer, em alemão (“lavrador”, forjado a partir do 

verbo bauen, “lavrar”, e vizinho, do antigo alto alemão giburo, 
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“morador” – raiz que se mantém no inglês neighbour, “nigh 

dweller”, isto é, “vizinho”). O holandês ainda distingue as formas 

buur, “vizinho”, boer, “camponês”, e bouwer, “lavrador”. O 

inglês só reteve da raiz germânica o termo boor, como adjetivo 

significando “matuto”. É nesta mesma tradição que o português 

manteve a palavra “lavrador”: aquele que cultiva terras próprias, 

ou alheias”, segundo Bluteau19. 

Do exposto, pode-se concluir que os termos utilizados em 

cada província lingüística em nada ajudam a nossa compreensão 

de camponês. Isto é, sem dúvida, uma obviedade: não devemos 

esperar que a compreensão da realidade social se faça tão somente 

a partir da elucidação do significado das palavras que a mesma 

sociedade coloque à nossa disposição. A tarefa da investigação 

científica se reveste exatamente em ir além destes sentidos. Por 

outro lado, toda palavra tem acepções socialmente compartilhadas, 

e com “camponês”, nos diversos contextos em que foi utilizada nos 

últimos cinco mil anos não foi diferente. Independentemente do 

realce que se pretendeu dar a cada uma das palavras – objeto do 

trabalho (geōrgos), modo de produzir (autourgos), tamanho da 

propriedade rural (geōmoros, leptoktētōr) – os autores gregos, 

por exemplo, tinham em mente com absoluta clareza o grupo 

na sociedade ao qual se referiam20. Aristóteles chegou mesmo a 

produzir uma definição que é essencialmente a que Chayanov 

apresenta: os aporoi, que usem suas esposas e filhos como 

assistentes (hōsper akolouthois)21. Enquanto a compreensão 

for socialmente compartilhada sem produzir ambigüidades nos 

diferentes contextos em que é empregada, um termo se mantém. 

Assim é que, no momento em que foi necessário proceder a algum 
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tipo de classificação, a sociedade se vê obrigada ou a produzir 

um termo técnico ou tornar técnica uma palavra preexistente, 

que experimenta, assim, uma ressignificação. Quando uma 

determinada palavra deixa de ser considerada adequada para 

identificar uma nova realidade social, ela é abandonada. Veja-se 

o exemplo de doulos, “escravo”, palavra que ocorre nos mais 

antigos textos da língua grega, escritos em linerar B (do-e-ro). 

Por algum motivo, esta palavra ocorre apenas duas vezes em 

Homero, que se serve, como Hesíodo, de dmōos/dmōios. Se a 

razão é estritamente estilística, não sabemos, mas sem dúvida 

não podemos desconsiderar razões sociolingüísticas de fundo. 

O mesmo ocorreu com ergatēs, empregada com o significado 

preciso de “aquele que ara”, “lavrador” (em geral associado a bois 

“que aravam”), em grego micênico, com poucas ocorrências no 

período clássico e empregada com muita freqüência nos registros 

papirológicos22. 

Seja em grego, árabe ou qualquer outra língua, as palavras 

exprimem, sim, um conteúdo socialmente compartilhado nos 

diferentes contextos em que são empregadas. Esta afirmação, 

contudo, não parece ser verdadeira com relação a “camponês” 

na língua portuguesa, ao menos na variante falada no Brasil. Se 

nos concentrarmos no presente – já que antes do século XX esta 

palavra não se manifesta senão muito raramente e, ainda assim, 

num sentido poético – observamos com absoluta nitidez um 

fato: no momento de expressar sua identidade, qualquer pessoa 

que exerça atividades rurais dirá de si mesma que é “trabalhador 

rural”, “produtor rural”, “agricultor” e, mais raramente, 

“lavrador”, que parece ser hoje um arcaísmo. De modo algum 
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alguém espere ouvir estes pronunciar a palavra “camponês”. Por 

quê? Antecipo a resposta: porque este vocábulo, originalmente 

significando o que hoje chamamos de “homem do campo” (que 

já é uma expressão quase poética...), estreou no século XX com 

uma conotação política. Dito de outro modo, “camponês” foi o 

termo que determinados atores políticos escolheram para traduzir 

uma palavra que já encontraram sendo empregada num contexto 

particular. Era uma palavra do sermo politicus, já técnica. Por isto 

mesmo, sua história merece ser contada.

O emprego contemporâneo da palavra “camponês” no 

português falado no Brasil data de 1928, quando se constituiu 

o Bloco Operário Camponês, que recordava uma palavra de 

ordem da Terceira Internacional – a de formar blocos operários 

e camponeses. Como o nosso BOC, também em solo espanhol 

se constituiu em 1931 o “Bloc Obrer i Camperol”. Esta estréia 

foi, de fato, fundamental para o debate que se deu nas décadas 

seguintes, em especial no momento em que se constituíram as 

ligas camponesas, nos anos 1940 e 1950. Ora, o termo camponês 

nos debates da Terceira Internacional traduzia rigorosamente 

a palavra russa krest’ianin. Mas mesmo em russo havia um 

problema – que categoria social era compreendida por este termo? 

O leitor minimamente familiarizado com a literatura russa do 

século XIX deve ter-se encontrado um sem número de vezes com 

a palavra “mujique”. Sua ocorrência mais notória – talvez uma 

das mais abundantes – é em Almas mortas – cuja primeira edição 

russa data de 1842 (Gogol só emprega krest’ianin meia dúzia 

de vezes). A rigor, devíamos mesmo falar, como o próprio título 

desta obra-prima, em “almas” (dušá), presas aos feudos. Antes 



37

de 1861, dificilmente encontraríamos krest’ianin, mas almas, 

mujiques ou, mais raramente, por ser um termo mais sofisticado, 

krepostnoi, “servos”. Devo ressaltar, então, que a partir do 

Manifesto de emancipação de 3 de março de 1861, acompanhado 

da “regulamentação a respeito dos camponeses liberados da 

dependência servil” (krepostnoi zavisimosti), é que o termo 

krest’ianin passou, portanto, a ser aplicado aos membros da 

sociedade russa cuja realidade anterior era a servidão. É impossível 

não nos lembrarmos aqui dos termos da lei dos sexagenários, ou 

da fala do trono do mesmo ano do Manifesto de emancipação: ao 

invés de escravos, sacramenta-se a expressão “elemento servil”. Os 

eufemismos parecem mesmo fazer parte da natureza das classes 

dominantes... O Manifesto previa a instalação de escritórios de 

assuntos camponeses em cada província. Mas o fato irretorqüível 

era o de que os camponeses que a revolução de 1917 encontrou não 

passavam dos antigos mujiques. O problema é que o vocabulário 

político das lideranças revolucionárias russas se concentrava mais 

no que julgavam ser o processo em curso na sua época do que na 

interpretação do próprio Marx a respeito da matéria (em particular 

com relação ao 18 de Brumário). Assim é que no difundidíssimo 

ABC do comunismo (a primeira edição russa data de 1922), Nicolai 

Bukharin afirma (§ 25: “os camponeses”):

Os camponeses ocupam uma posição análoga à da pequena burguesia 

nas cidades. Também não formam uma classe, propriamente dita, 

porque, sob o regime capitalista, se desmembram continuamente. 

Em cada aldeia, alguns partem à procura de trabalho e acabam por 

tornarem-se operários, enquanto outros se tornam exploradores. Os 

camponeses médios são, igualmente, um elemento muito instável; 
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alguns deles se arruínam, transformando-se em “camponeses 

sem cavalo”, depois, em agregados de fábricas; outros melhoram 

gradualmente sua situação, compram uma fazenda, máquinas, 

contratam criados, em suma, tornam-se donos de empresas capitalistas. 

O campesinato não constitui, pois, uma classe (grifos meus).

Dentro da categoria de camponês, Bukharin distinguia 

três grupos: a burguesia agrícola, os camponeses médios, que 

trabalhavam por conta própria e sem o recurso ao trabalho 

assalariado e, os “semi-proletários e proletários”. Em verdade, 

Bukharin tinha em mente a parte da população russa que se 

dedicava a uma atividade econômica em particular, a agricultura. 

Sua principal preocupação, contudo, ao estabelecer a distinção 

acima, era mostrar as diferenças de atitude que cada um teria “na 

luta entre o proletariado e a burguesia”. Dessa maneira, a “questão 

camponesa” se referia fundamentalmente aos “camponeses 

médios”, já que os camponeses abastados se aliariam à burguesia 

e aos grandes proprietários, e as camadas semi-proletárias e 

proletárias seriam os aliados naturais dos operários. Segundo 

Bukharin, 

no que se refere ao ‘camponês médio’, a coisa é mais complicada. Se 

os camponeses médios compreendessem que não há saída possível 

para a maioria deles, sob o regime capitalista, que só alguns deles 

poderão ser “mandões” de aldeia, sendo condenados os demais a uma 

vida miserável, todos sustentariam resolutamente os operários. Mas a 

desgraça dos camponeses médios é a mesma dos artesãos e da pequena 

burguesia urbana. Cada um espera, no intimo, enriquecer. Mas, 

de outro lado, eles são oprimidos pelo capitalista, pelo agiota, pelo 

proprietário. Eis por que a maioria deles oscila entre o proletariado e 
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a burguesia. Não podem aceitar o ponto de vista operário, mas, por 

outro lado, temem o grande proprietário como o fogo.

Eram estas mesmas idéias que se achavam presentes 

nos textos de Lênin, que destacava o erro dos populistas (e não 

nos esqueçamos de incluir, entre eles, Chayanov) em tratar a 

questão dos limites do mercado interno separadamente dos do 

grau de desenvolvimento do capitalismo23. A única alternativa 

possível para os camponeses russos, segundo Lênin, “libertarem-

se do jugo do capital” era “associarem-se com o movimento 

da classe trabalhadora, ajudando os operários na sua luta pelo 

sistema socialista, para transformar a terra, bem como os outros 

meios de produção... em propriedade social.” Nesse sentido, o 

tentar salvar o campesinato, protegendo a pequena lavoura e a 

pequena propriedade do ataque do capitalismo, constituía um 

retrocesso inútil do desenvolvimento social. Mais grave: isso 

significava enganar o campesinato com ilusões da possibilidade de 

prosperidade mesmo sob o capitalismo24.

Tanto as posições – com vistas à luta política, como vimos 

– de Bukharin, como as de Lênin, mantêm estreita filiação com 

um artigo escrito por Engels em 1894 sobre a matéria25. Engels 

começa com o “pequeno camponês” (Kleinbauer), porque para 

ele, este constitui a questão mais importante, não só para a 

Europa ocidental, mas por fornecer também “a questão crucial de 

todo o processo”. Por “pequeno camponês” Engels entende tanto 

os proprietários ou arrendatários – particularmente os primeiros 

– de uma pequena extensão de terra não maior, via de regra, do 

que ele e sua família possam lavrar, e não menor do que possa 

sustentar a família: 



40

este pequeno camponês, como o pequeno artesão, é portanto um 

trabalhador que difere do moderno proletário na medida que ele ainda 

possui seus instrumentos de trabalho; portanto, um sobrevivente 

do antigo modo de produção (grifo meu; ein Überbleibsel einer 

vergangnen Produktionsweise). 

E logo em seguida acentua que há uma tríplice diferença 

entre ele e seu ancestral, o “servo, servo da gleba ou, muito 

excepcionalmente, o camponês livre sujeito [ao pagamento 

de] renda e serviços feudais [leibeignen, hörigen oder sehr 

ausnahmsweise auch freien zins- und fronpflichtigen 

Bauern]:

1. primeiramente, porque a Revolução Francesa 

libertou-o dos serviços feudais e dívidas que ele tinha 

para com o senhor e, na maioria dos casos, ao menos na 

margem esquerda do Reno, adjudicou a seu camponês 

uma fazenda como sua livre propriedade;

2. em segundo lugar, ele perdeu a proteção de, 

e o direito para participar na auto-administração da 

comunidade aldeã;

3. em terceiro lugar, o camponês de hoje havia 

perdido metade da sua antiga atividade produtiva. 

Antes, ele e sua família produziam, a partir de matérias-

primas que ele mesmo fazia, a maior parte dos produtos 

manufaturados de que ele precisava; o resto era suprido 

pelos habitantes das aldeias que exerciam um comércio, 

para além da agricultura, e eram pagos principalmente 

em artigos de câmbio ou de serviços recíprocos. A família, 
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e ainda mais da aldeia, era auto-suficiente, produzindo 

quase tudo que precisava. Era uma economia natural 

quase pura, quase inteiramente não monetizada [fast 

reine Naturalwirtschaft, Geld wurde fast gar nicht 

benötigt].

A produção capitalista acabou com tudo isto: impostos, 

as perdas na agricultura, os litígios sucessórios conduzem um 

camponês após outro para os braços do usurário. E conclui: 

o nosso pequeno camponês, como todas as outras sobrevivências de 

um modo de produção do passado, está irremediavelmente condenado 

[unser Kleinbauer ist wie jeder Überrest einer vergangnen 

Produktionsweise unrettbar dem Untergang verfallen.]. Ele é 

um futuro proletário [Er ist ein zukünftiger Proletarier]26.

No entanto, paralelamente à interpretação dos 

bolcheviques, havia as formulações dos populistas russos, e que 

refletiam o trabalho cumulativo de investigação da chamada 

Escola da Organização e Produção. Sem dúvida, recolhiam uma 

longa tradição de estudos sobre a questão agrária na Rússia, e 

que teve Chayanov como o formulador da “teoria mais elaborada 

a respeito do funcionamento interno da economia camponesa 

vista como um sistema econômico não capitalista”27. Mas se a 

questão agrária para os bolcheviques consistia na superação da 

pequena propriedade ou, nas palavras de Lênin, “transformar a 

terra, bem como os outros meios de produção ... em propriedade 

social”, para os teóricos da Escola da Organização e Produção o 

problema consistia em como adaptar certos avanços econômicos 

e agrícolas ocidentais às unidades de produção camponesas 
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baseadas inteiramente no trabalho familiar e orientadas apenas 

parcialmente para uma economia monetária28. Quando na década 

de 1870, as novas assembléias provinciais e distritais – zemstvo 

– foram estabelecidas para ajudar a implementar as reformas 

agrárias de 1861, lançou-se um vasto programa de investigações 

econômicas e estatísticas sobre os problemas econômicos 

camponeses. Daniel Thorner assinalou que o resultado destas 

pesquisas e levantamentos estatísticos constituem “perhaps the 

most ample single source of data we have on the peasant economy 

of any country in modern times”29. O alcance destas pesquisas 

chegou mesmo a provocar a reação do governo russo, que proibiu 

em 1890 a realização de quaisquer enquetes suplementares sobre 

a relação camponês-grande proprietário rural. Coube a Aleksandr 

Chayanov elaborar uma teoria da economia camponesa capaz de 

explicar “o caráter específico deste modo particular de produção30.. 

Às categorias e modos de produção que Marx tinha reconhecido 

– escravismo, feudalismo, capitalismo e socialismo, haveria de se 

adicionar uma forma distinta – the peasant labor economy/family 

economic system31.

É curioso que em seus últimos textos ele tenha começado a 

rever suas posições anteriores, “more generally in his understanding 

of the basic evolution of Soviet agriculture”:

Chayanov was unaware of the revolution wrought in American agriculture by 

the tractor, the truck and the combine. In 1929, he hailed when innovations 

as comparable to the effect of the steam engine on industry, and he implied 

by that agricultural science would have to be wholly rethought. The theory 

of peasant economy had been developed on the assumptin of a preindustrial 

technical world. The problem was simply to know what form the inevitable 

agricultural revolution would take in the present conditions. 
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Chayanov passava então a perguntar-se se haveria um 

equivalente russo do desenvolvimento da agricultura capitalista 

na Inglaterra. O regime soviético oferecia outra solução a 

transformação organizada das fazendas camponesas agrupando-

os em grandes unidades por um processo de “auto-coletivização” 

(samokollektivizatsiya)32.

Não é aqui o lugar para discutir em detalhe a teoria da 

economia camponesa de Chayanov – e suas fragilidades, inclusive. 

Quando morreu, em 1939, o processo de coletivização forçada 

– que foi a resposta bolchevique à questão agrária na Rússia – já 

tinha eliminado todos os vestígios do modo camponês de produção. 

À inevitável derrota camponesa pelo capitalismo apontada por 

Engels acrescente-se esta outra, evitável, contudo.

Mas retornemos ao Brasil, onde, com relação a este 

debate, nada melhor do que ouvir um protagonista destes 

eventos, como Lyndolpho Silva, que nos anos 1950, junto com 

seu partido, fundou e presidiu a primeira organização de tipo 

nacional, congregando associações e sindicatos rurais, a União 

dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB). 

Foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores Agrícolas do Brasil (Contag) até 

196433. Segundo seu testemunho, o “trabalho de organização 

dos trabalhadores do campo, aqui em nosso país, iniciou-se aí 

por volta de 1945 por decisão do Partido Comunista”, e “partia 

do entendimento de que a aliança operário-camponesa era um 

instrumento fundamental na luta pelo poder e pelo socialismo no 

país.” Ou seja, quase vinte anos depois mantinha-se a proposta da 

Segunda Internacional. Ainda segundo Lyndolpho Silva, 
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o Partido Comunista entendeu que deveria ajudar a criar as 

organizações dentro da área de possibilidades dos trabalhadores do 

campo: os assalariados, meeiros, parceiros, posseiros e pequenos 

proprietários. 

Foi a partir daí que, ainda segundo o depoente, “iniciou-

se a formação das chamadas ligas camponesas”, consideradas 

“uma forma elementar de organização”. As ligas materializavam 

“a luta do camponês, sobretudo”. E ressalta: “quando eu 

digo ‘camponês’, estou-me referindo do pequeno proprietário 

ao arrendatário; aquele que, proprietário ou não, tem a sua 

produção e a sua economia”. Esta aliás era a posição comum do 

PCB. Nas palavras de Marighella: “de um lado, os latifundiários 

e os latifundiários-capitalistas; de outro, a grande massa de 

arrendatários pobres, os semiproletários e o proletariado rural, 

toda a massa de camponeses”. A questão estava em que o termo 

“camponeses” tal como empregado por estas lideranças se traduzia 

tão somente em “população [pobre] que vive no campo”. Isto 

permitia a Marighella, por exemplo, falar em “camponeses sem 

terra”, o que é uma contradição conceitual, já que o elementro 

fundamental do modo camponês de produzir é o acesso estável à 

terra, independentemente da forma de apropriação34.

Tanto o depoimento quanto a posição de Marighella 

corroboram a afirmação de Aspásia Camargo segundo a qual 

a utilização do termo ‘camponês’ parece ter sido fator de auto-

identificação e de unidade para designar categoria tão ampla em 

oposição a um adversário comum, politicamente denominado pelas 

lideranças como ‘o latifúndio improdutivo e decadente’35. 
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De fato, se tomarmos o documento final do I Congresso 

Nacional dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, realizado em 

Belo Horizonte em 17 de novembro de 1961, sobre o caráter da 

reforma agrária, veremos que ali também as “massas camponesas 

oprimidas e exploradas de nosso país” são consideradas as “massas 

trabalhadoras rurais”. Contudo, malgrado a aparente inoperância 

teórica do termo camponês nestes contextos, é inegável sua 

pertinência no debate político: considerara “camponeses” as “massas 

despossuídas do campo” permitia aos ativistas políticos ir diretamente 

ao que consideravam o cerne da questão agrária brasileira – o  

“forte predomínio da propriedade latifundiária”. Para eles, o 

monopólio da terra era responsável pela baixa produtividade 

agrícola, cuja solução só seria encontrada na “liqüidação da 

propriedade latifundiária”. Mas aqui novamente a aliança entre a 

cidade e o campo seria inevitável:

a execução de uma reforma agrária, ... só poderá ser alcançada à base 

da mais ampla e rigorosa ação ... das massas trabalhadoras do campo, 

fraternalmente ajudadas em sua luta pelo proletariado das cidades, 

os estudantes, a intelectualidade e demais forças nacionalistas e 

democráticas36.

Chegados a este ponto, talvez tenhamos de nos dar conta 

da advertência feita pelo professor Ciro Cardoso: 

como achar uma definição sintética que, sem cair numa generalidade 

tal que a torne inútil, possa aplicar-se ao mesmo tempo, por exemplo, 

ao felá do Egito faraônico, aos camponeses da Idade Média, aos da 

França contemporânea, etc.?37
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Apresenta-se-me uma idéia muito interessante, mas que, 

contudo, não passou pela necessária crítica: o fato de não dispormos 

de um termo que distinga claramente os camponeses de outros 

grupos na sociedade (à exceção, é claro, do mundo clássico, em 

que, ao contrário, abundavam as denominações segundo ênfases 

distintas, como vimos), não seria indício do desinteresse da própria 

sociedade com estas sutilezas? Para o mundo antigo, Geoffrey 

Ste.-Croix considerou camponeses todos os que preenchessem 

alguns requisitos, dos quais destaco:

1. possuir, independentemente de serem os 

proprietários, os meios de produção agrícolas pelos quais 

os camponeses subsistiam (titular de pleno domínio ou 

arrendatário, por exemplo);

2. não serem escravos, mas podem ser servos (grifo 

meu; e em outro lugar: “all serfs are peasants”;

3. trabalhar os estabelecimentos agrícolas como 

unidades familiares, isto é, essencialmente com trabalho 

familiar, mas ocasionalmente com uso restrito de escravos 

ou assalariados38.

Ora, os itens 1 e 3 são sem dúvida unanimemente 

aceitos. Contudo, o item 2 foge integralmente do esperado perfil 

de camponês. Mas observe-se que a classificação de Ste.-Croix, 

como assinala o próprio autor, segue muito de perto a de Rodney 

Hilton, que também inclui os servos em sua classificação de 

camponês39. Esta perspectiva, contudo, não pode ser aplicada, por 

exemplo, aos camponeses da França do século XIX, ou da Rússia 

entre 1861 e a década de 1920, porque nesses dois últimos casos, 
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os camponeses não podem ser servos. E no entanto, tanto as 

histórias contadas por Ste.-Croix e por Hilton são consistentes. Isto 

é, a inclusão dos servos na categoria dos camponeses não parece 

perturbar os resultados alcançados pelas pesquisas de um e outro. 

O mesmo poderia ser dito para um outro texto voltado para o 

estudo da sociedade medieval portuguesa, em que os herdadores 

são incluídos “entre os vilões, como nitidamente privilegiados”40. 

Ora, a existência de propriedades rurais independentes e não 

submetidas à exploração direta dos senhores feudais não passou 

despercebida para Georges Duby. Contudo, Duby igualmente 

reconhece que estas propriedades “eram independentes e acerca das 

quais nunca saberemos nada, pela inexistência de fontes que nos 

dêm seu número, sua situação, sua consistência”. Por este motivo, 

“a questão de saber quais eram as verdadeiras relações existentes 

entre a economia senhorial e as explorações independentes segue 

sem resolver-se”. De qualquer maneira, com relação aos alódios, 

Duby salientava que 

a vizinhança do domínio e o poder do senhor ou de seu intendente 

bastava para canalizar para o pequeno mundo do senhor e seus 

parasitas os minguados excedentes obtidos pelos camponeses livres 

à força de privações41.

Sem dúvida, a indistinção de camponeses e servos não 

decorre simplesmente de defeito das fontes. Há uma causa de fundo. 

A Ste.-Croix pareceu legítimo incluir servos em sua clasificação de 

camponeses porque no final das contas, o elemento central de sua 

análise – e de fato a relação de produção mais importante no mundo 

antigo – era sem dúvida a escravidão, que exercia uma força tão 
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intensa que obnubilava a percepção quanto ao estatuto jurídico de 

determinados grupos, como os helotas, tratados como douleia. 

Por seu turno, a Rodney Hilton igualmente não foi importante 

diferençar camponês e servo porque também no mundo feudal o 

poder dos senhores sobre todos os que viviam nas vizinhanças do 

feudo se fazia sentir com toda a clareza. Nestes dois casos, buscar 

um linha que estabeleça claramente onde começa e onde termina 

o campesinato pode representar uma tecnicalidade inútil, porque 

historicamente pouco relevante. De fato, os camponeses como 

classe social relevante do ponto de vista político só tem lugar no 

século XIX. Não é outra a razão de datar desse século “a questão 

camponesa”. Mas curiosamente, aparece para logo desaparecer 

sob o impacto do capitalismo, ou, de forma mais rápida e mais 

violenta, na Rússia soviética. Este talvez seja o mais importante 

defeito de Chayanov: não reconhecer que os camponeses nunca 

se constituíram como grupo capaz de fazer frente aos modos de 

produção com os quais entrou em relações, como o escravismo 

e o feudalismo. O mesmo vale para o Brasil, onde a análise dos 

camponeses – entendidos como uma classe social (no sentido a 

que Geoffrey Ste.-Croix atribui a esta expressão) e como agentes 

de um modo de produção particular – tem de necessariamente 

ser feita sob o prisma das relações que eles estabelecem com os 

outros modos de produção. A este respeito, se os participantes 

do Congresso dos Lavradores que redigiram a Declaração de 

Belo Horizonte em 1961 tinham em mente estas relações, não 

deixavam, por outro lado, de concentrar suas atenções quase 

exclusivamente no problema fundiário. Por isto propõem como 

principal solução “para melhorar as atuais condições de vida e de 

trabalho das massas camponesas” o 
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máximo acesso à posse e uso da terra pelos que nela desejam trabalhar, 

à base da venda, usufruto ou aluguel a preços módicos das terrras 

desapropriadas aos latifundiários e da distribuição gratuita das terras 

devolutas. 

Ao lado disto, o direito de associação independente 

(sindicatos e outras organizações autônomas de trabalhadores), a 

garantia da produção por preços mínimos, transporte eficiente e 

barato, e a extensão da legislação trabalhista urbana ao campo. 

Uma única linha é dedicada a medidas “que favoreçam a compra 

de instrumentos agrícolas e outros meios de produção”, como a 

ampliação do crédito agrícola. Estas lideranças, ao pronunciarem 

na década de 1950 e 1960 a palavra camponês, já não tinham de 

fato em mente aqueles que viviam regidos sob os princípios do 

“modo de produção camponês”, em franca agonia. Ao falarem 

em “preços mínimos” pensavam, sim, na integração da pequena 

produção agrária no mercado, ou como dizemos hoje, “agricultura 

familiar”. E concordemos: “uma agricultura familiar, altamente 

integrada ao mercado, capaz de incorporar os principais avanços 

técnicos e de responder às políticas governamentais não pode 

nem de longe ser caracterizada como camponesa”42. Então, por 

quê a ênfase na propriedade da terra? A razão parece ser simples. 

No momento em que estas posições estavam surgindo, o modo 

capitalista (leia-se, com rigor: industrial) de produção tinha 

ainda muito baixa penetração nos processos de produção da 

agricultura brasileira. No século XIX havíamos conhecido alguns 

maquinismos, como os descaroçadores de algodão ou o ventilador 

de café, e as próprias usinas de açúcar eram em si um gigantesco 

maquinismo. Mas nada, absolutamente nada, em termos de 
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inovação tecnológica havia sido incorporado no modo material 

de produção, que continuava a contar tão somente com músculos 

humanos. Ora, num ambiente destes, de baixo nível técnico, o 

principal meio de produção, a terra, ocupava sem dúvida o lugar 

de destaque. Daí a quase exclusiva preocupação com a garantia 

de acesso a ela.

Mas voltemos à questão de fundo: como caracterizar os 

camponeses enquanto participantes de um modo de produção 

particular? Creio que a melhor definição foi apresentada pelo 

professor Ciro Cardoso e cujos elementos fundamentais aceitos 

senão à unanimidade, ao menos à quase totalidade, são os mesmos 

elencados anteriormente: a) autonomia da gestão da unidade 

produtiva (o que não significa necessariamente a existência da 

categoria da propriedade privada do solo, mas sim o domínio 

sobre todos os meios de produção indispensáveis ao processo de 

produção; b) gestão essencialmente – mas não exclusivamente 

– familiar da unidade de produção; c) economia de subsistência 

fundamental, mas não exclusiva43.

A estas características, acrescento esta outra, 

absolutamente indispensável: modo material de produção de 

baixo nível técnico. É exatamente este elemento que a) a um 

tempo permite e limita a gestão dos recursos disponíveis à família; 

b) determina a baixa integração com os outros modos de produção 

e c) elimina qualquer possibilidade de resistência diante do avanço 

dos outros modos de produção tecnologicamente superiores. A 

autonomia na gestão da parcela, na realidade, não é um sinal 

de vitalidade, mas da fragilidade deste modo de produção. 

Devo enfatizar, no entanto, que me referi ao longo deste texto 
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exclusivamente a uma situação que, creio, em acelerado processo 

de extinção, tendo em vista que entre os elementos centrais do 

campesinato entendido como um modo de produção específico é a 

produção para o auto-consumo, a qual, no meu entendimento, 

só é possível manter com baixo nível tecnológico (e que, por 

sua vez, está diretamente relacionado a um baixo padrão de 

consumo). Estes elementos estão, portanto, em desacordo com 

as preocupações, por exemplo, da Via Campesina no que respeita 

às técnicas de produção (sua padronização em escala mundial, 

o que acarreta uma crescente dependência dos lavradores para 

com a indústria, o uso descontrolado de fertilizantes e pesticidas 

químicos, maquinária pesada do modelo industrial, entre outros). 

Para a Vial, todos estes elementos tornariam impraticável uma 

agricultura sustentável. Mas observe-se que a organização familiar 

da produção que a Via pretende para os dias de hoje se quer 

voltada necessariamente para o mercado, local ou regional, mas 

essencialmente nacional/doméstico, em oposição ao transnacional. 

A Via, com isto, recoloca a necessidade de uma tecnologia 

alternativa à das grandes corporações capitalistas. Estas propostas 

por si só negam o elemento central do que até o século XIX foi 

o elemento fundamental do campesinato: a produção para auto-

consumo. Nesse sentido, o problema estaria tão somente no uso 

- a meu ver, e como busquei mostrar em meu texto - inadequado 

da palavra camponês nos dias de hoje.
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Quando em 1962 o jovem governador de Goiás Mauro 

Borges Teixeira anunciou as bases de um projeto-piloto de 

colonização no planalto central denominado de Combinado Agro-

Urbano, fazia vinte anos desde a criação em Goiás da primeira 

colônia agrícola nacional, programa oficial de colonização em 

áreas de terras devolutas cuja implantação se deu no âmbito do 

processo de expansão da fronteira agrícola e especialização da 

produção nos anos de 19401. Tratava-se nesse primeiro momento 

de promover a incorporação da economia agrária goiana na divisão 

inter-regional do trabalho, na qual desempenharia o papel de 

subsidiar o desenvolvimento do pólo urbano-industrial localizado 

no sudeste ao orientar sua produção no sentido de fornecedora 

de gêneros de alimentos de primeira necessidade. No centro dos 

embates estava o papel a ser desempenhado pelo trabalhador rural 

nas políticas públicas de colonização e povoamento.

O debate sobre políticas de colonização no Brasil pós 1930 

consolidava como solução para a arregimentação de mão-de-obra 

para o campo, propostas cuja estratégia residia na construção 

do trabalhador nacional como elemento legitimador do projeto 

estatal. Tal estratégia consagrava a vitória das frações agrárias 

não alinhadas aos setores cafeeiros dominantes durante a Primeira 

República, para quem a solução da mão-de-obra rural recaía no 

trabalhador estrangeiro imigrante2. Essa nova configuração deslocava 

o eixo de formação do trabalhador rural para o movimento interno 

de migração donde emergia como figura central das políticas a 
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serem implementadas pelo Estado a figura do trabalhador nacional, 

lavrador oriundo de zonas empobrecidas e de tensão social latente, 

mas que na configuração das novas diretrizes adotadas pelo Estado 

cumpriria por meio de larga campanha de valorização da sua 

condição de nacional a função de ocupar os espaços vazios da imensa 

porção Oeste do Brasil. Era a Marcha para Oeste consubstanciada 

no discurso estadonovista a converter lavradores pobres e sem-

terras em bandeirantes da nova ordem. As políticas de colonização 

estatais e privadas cresceriam a partir de então e alcançariam seu 

momento de maior vigor em meados da década de 19503. 

Paradoxalmente foi nos primeiros anos da década de 1960, 

momento que em Goiás a criação de núcleos de colonização é 

apresentada como a realização concreta de um modelo de reforma 

agrária, que houve uma diminuição considerável de projetos 

oficiais na implantação de políticas de colonização, tanto aquelas 

promovidas pelo Estado quanto as de caráter privado, o que 

seria retomado com vigor, ainda que visando atender objetivos e 

demandas distintas, nos governos militares da década de 19704. 

Segundo Tavares dos Santos, tal mudança na perspectiva estatal 

deveu-se principalmente ao crescimento das pressões exercidas pelo 

recrudescimento dos movimentos sociais de trabalhadores rurais 

e camponeses em luta por um projeto distributivista de reforma 

agrária no imediato pré-1964, cujas ações políticas aliadas a de 

outros grupos que comungavam de seus interesses conseguiriam 

em larga medida trazer a discussão sobre a questão agrária para 

o âmbito do questionamento da estrutura fundiária, polarizando 

assim os debates em torno da reforma agrária, ainda que não se 

tratasse de uma visão homogênea acerca de tal reforma.
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A primeira metade da década de 1960 em Goiás, período 

que corresponde ao governo Mauro Borges, pode ser compreendido 

como um momento que lança as bases para a reordenação das 

relações que inscrevem a economia agrária goiana como espaço 

regional de produção. Tem-se a consolidação do processo de 

expansão do capitalismo no campo mediante a incorporação do 

espaço agrário não mais apenas como reserva de acumulação de 

capital, mas como locus de realização da mecanização da produção 

e da utilização de insumos agrícolas, bem como da presença 

preponderante do Estado na concessão de créditos e financiamento 

das atividades agroindustriais, processo esse que atingiria seu 

pleno desenvolvimento somente na década posterior5. 

Atualizando o discurso da Marcha para Oeste – cuja 

concretização culminante estava simbolizada na construção de 

Brasília e na interiorização da capital federal – para atender às novas 

necessidades de incorporação do agro pelo capital, a colonização 

era apresentada no início dos anos sessenta pelo então governador 

como a solução mais eficaz para o problema do acesso à terra 

em Goiás. Seria mesmo essa a sua reforma agrária: conservando a 

estrutura fundiária assentada no grande latifúndio inalterada, a 

criação de núcleos coloniais a serem ocupados por trabalhadores 

rurais oriundos de regiões de conflito atendia aos interesses que 

sustentavam a reprodução do pacto conservador entre a burguesia 

industrial a nível nacional e as frações da oligarquia agrária 

regional no intuito de manter o controle sobre o acesso à terra ao 

mesmo tempo em que atenuaria os conflitos no campo.   

Diante desse quadro, ao apresentar a colonização como 

projeto que pretendia reformar o agro goiano e transformá-lo 
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em exemplo a ser seguido em todo o país, surge em Goiás como 

resposta à consolidação das organizações sociais rurais de cunho 

contestatório à estrutura fundiária vigente um discurso estatal 

cuja ideologia se pautava pelo deslocamento do problema 

agrário regional das lutas pela posse da terra para a ausência 

da tecnização do processo produtivo aliada à necessidade de 

uma política de créditos rurais como formas de promoção do 

desenvolvimento. Essa operação permitia ao projeto estatal 

deslegitimar formas tradicionais de apossamento consagradas 

pela prática social do posseiro goiano confrontando-o ao 

novo trabalhador rural em construção: um moderno lavrador 

conhecedor das técnicas racionais de produção e aliado de 

primeira hora do planejamento estatal.

Segundo o projeto perpetrado em Goiás essa conversão 

à modernidade do trabalhador rural somente poderia ser realizada 

mediante direção estatal cuja orientação caberia a agências estatais 

criadas diretamente para exercer tal função em estreita colaboração 

com entidades privadas, o que seria feito principalmente através 

da presença de técnicos especializados na execução do treinamento 

pedagógico dos rurícolas. Partia-se do pressuposto de que o lavrador 

goiano era passivo e avesso à modernidade. Seu apego e pertinência 

a modos tradicionais de se apropriar e trabalhar a terra, em suma, 

todo o conjunto de referenciais que conformava suas relações 

de trabalho e vivência no campo era compreendido enquanto 

obstáculo que entravava a possibilidade de desenvolvimento do 

setor rural e, por conseguinte, implicava no próprio destino do 

progresso econômico regional. O alvo a ser combatido residia 

na interrupção do avanço das formas tradicionais e autônomas 
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de produção familiar camponesa, realizadas em pequena escala 

comercial e voltadas quase que integralmente para a subsistência, 

modelo consagrado na experiência dos posseiros e que havia se 

transformado na principal bandeira de reforma distributivista 

preconizada pelos movimentos sociais rurais em Goiás ao longo 

da década de 1950. 

Convocados a fazer parte do plano de desenvolvimento 

estadual, os trabalhadores rurais deveriam erigir no novo cenário 

planejado pelo Estado como colaboradores orientados pelo saber 

técnico e racional, elementos que compunham o arcabouço 

ideológico que se pretendia consolidar e contrapor energicamente 

às modalidades costumeiras de relação com o trabalho que 

pertenciam às práticas sociais dos lavradores. Essa modernidade 

pretendia transformar não apenas as formas de produzir dos 

trabalhadores rurais, mas acima de tudo redefinir a própria relação 

que haviam construído ao longo do tempo com a apropriação 

da terra. Em lugar das formas espontâneas de apossamento, 

determinadas por uma lógica posseira de ocupação da terra – cujo 

processo remonta a um percurso de vivências que se dá desde sua 

expropriação de fazendas ou glebas anteriormente trabalhadas e 

a posterior migração até a chegada às novas terras, a ocupação, 

desmatamento e cultivo das lavouras de subsistência – o Estado 

procurava tomar as rédeas do processo ao dirigir através de suas 

agências um projeto de colonização que trazia em seu bojo uma 

redefinição de apropriação da terra pelo lavrador goiano. 

Poder-se-ia dizer que o projeto dos Combinados Agro-

Urbanos consubstanciava uma síntese do que em linhas gerais 

configurava a política para o agro do governo Mauro Borges: uma 
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política de intervenção na agricultura que, sem tocar na estrutura 

fundiária e, portanto, não penas mantê-la como reproduzi-la, 

assentava-se na busca pelo controle dos trabalhadores rurais, o 

que se dava pela construção de um trabalhador rural de novo 

tipo, afeito à tecnização da lavoura e colaborador subordinado 

do projeto modernizante conservador perpetrado pelo Estado. 

Tratava-se, antes, de uma reação que visava desmobilizar as lutas 

camponesas do período deslegitimando suas formas tradicionais 

de vida, trabalho e organização, contrapondo uma vivência 

tecnicizada como prática de um projeto agrícola pensado em bases 

produtivistas e racionais. O projeto fazia parte do planejamento 

para a agricultura cuja execução ficaria a cargo do Instituto 

de Desenvolvimento Agrário de Goiás (IDAGO), agência 

autárquica criada em 1962 e que através de seu Departamento 

de Colonização seria responsável pela implantação de um projeto-

piloto de colonização que serviria de experiência para futuros 

núcleos coloniais a serem criados em Goiás ou noutras regiões do 

país, conforme desejo de seus propagandistas. 

É traço comum na historiografia que discute o período em 

Goiás atribuir a concepção de todo programa voltado para o agro 

exclusivamente à figura do governador6. Segundo essa perspectiva 

seria inteiramente de responsabilidade de Mauro Borges a feitura 

do planejamento agrícola de seu governo. Para além de partir de 

uma concepção, a nosso ver, equivocada de Estado, identificado em 

grande medida enquanto expressão máxima daquele que ocupa o 

Executivo, essa postura teórica ao não considerar que o Estado 

está atravessado por relações sociais, constituindo-se em espaço 

privilegiado de lutas entre classes e frações de classe, contribui para 
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obscurecer um dos principais elementos constitutivos do período: 

a atuação política dos técnicos e dos escritórios de consultoria 

tecnoempresarial e sua atuação junto ao Estado na elaboração e 

execução de políticas públicas.  

A influência de escritórios técnicos na elaboração e 

planejamento da administração pública em Goiás durante o 

governo Mauro Borges Teixeira se dá antes mesmo do início de 

seu governo. Já no momento de sua campanha é apresentado 

aquele que seria o principal mote de sua administração: o Plano de 

Desenvolvimento Econômico de Goiás, ou simplesmente Plano MB. Tal 

plano consistia numa tentativa de criar um conjunto sistematizado 

de ações planejadas em âmbito regional, o que naquele momento 

ocorria também em São Paulo, com o Plano de Ação do Governo 

(PAG), no Paraná, com o Plano de Desenvolvimento do Paraná, e 

também em Pernambuco, com o Plano de Ação para o Governo de 

Pernambuco. 

Tais escritórios atuavam diretamente na formulação 

de um aparato jurídico-administrativo através de contratos de 

consultoria junto a governos estaduais e municipais com vistas 

a implementar projetos de racionalização das ações estatais que 

deveriam estar balizadas por princípios empresariais legitimados 

pela competência técnica de profissionais reconhecidamente aptos 

ao exercício do planejamento. O que tal operação não declarava, 

entretanto, era que a elaboração de diretrizes e projetos por equipes 

de técnicos, tendo em vista sua implementação junto às agências e 

órgãos estatais, pretendia converter em políticas públicas interesses 

eminentemente privados de frações dominantes comprometidas 

com o desenvolvimento do capital empresarial associado7. 
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Assim é que nos é possível afirmar que o trabalho realizado 

pelo conjunto de escritórios de consultoria tecnoempresarial visava 

implementar junto às administrações públicas estaduais projetos 

gestados por interesses privados de classe, seja na elaboração de 

políticas sob encomenda pelos executivos e suas secretarias a partir 

de trabalhos de consultoria firmado em contratos, seja pela 

atuação direta de técnicos no interior do aparelho burocrático 

estatal, ocupando postos-chave de direção, ou muitas vezes 

atuando nos bastidores da orientação e coordenação no momento 

da implantação dos projetos, em agências estatais por eles criadas 

ou mesmo aperfeiçoadas para a execução de tais finalidades. 

A tarefa de elaborar tanto a estrutura jurídica e 

administrativa do Instituto de Desenvolvimento Agrário de 

Goiás (IDAGO) quanto as diretrizes que orientariam as políticas 

públicas para o agro coube ao Escritório Técnico Paulo de Assis 

Ribeiro (ETPAR), sediado no Rio de Janeiro8. Pelo projeto, o 

IDAGO deveria se encarregar da execução de uma nova política 

agrária para o estado, amplamente identificada pelos projetos de 

colonização, que pretendia se utilizar do amplo estoque de terras 

devolutas do estado, e pelo cooperativismo agrícola, materializado 

na concepção de organização produtiva dos Combinados Agro-

Urbanos9. A ênfase de todo esforço de investimento pelo qual 

se norteava o projeto agrário do IDAGO deveria estar voltada 

para a mecanização do processo produtivo. Foram combatidos 

amplamente quaisquer projetos de reforma agrária que 

propusessem a distribuição de terras a pequenos lavradores, como 

aqueles defendidos por setores de esquerda e pelo movimento 

camponês organizado em Goiás. Tais medidas eram vistas como 
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ineficazes e mesmo demagógicas, o que segundo o discurso 

propalado pelos agentes estatais condenaria o pequeno lavrador 

ao isolamento. 

A solução proposta pelo IDAGO era o da organização de 

pequenas propriedades cooperativas reunidas num mesmo espaço 

produtivo, os Combinados Agro-Urbanos. Dessa forma, ao 

mesmo tempo em que disciplinava a pequena produção conforme 

o projeto desenvolvido pelo IDAGO, ainda atacava frontalmente 

o movimento camponês e seus projetos de produção autônoma. 

Mas,.o.que.eraM.os.CoMbinados.agro-urbanos?

Principal experiência do Estado Goiano destinada a intervir 

no agro durante o Governo Mauro Borges Teixeira, o Combinado 

Agro-Urbano constituía-se num ambicioso empreendimento 

de colonização e cooperativização agrícola encampado pelo 

Estado com o intuito de promover um amplo deslocamento 

de trabalhadores rurais de áreas em disputa e conflagradas por 

conflitos de terras em diferentes regiões de Goiás, o que ocorria 

pari  passu com o projeto acalentado desde muito de povoar 

imensas áreas despovoadas do planalto ao norte goiano, atualizando 

o discurso que entendia como vazio demográfico áreas ainda não 

civilizadas e ocupadas por grupos que na realidade estavam fora 

do alcance e controle do Estado.

O projeto inicial previa a implantação do Combinado 

Agro-Urbano em três regiões: o CAU-1, no município de Arraias; 

o CAU-2, em Tocantinópolis; e o CAU-3, em Araguacema, 

município do extremo norte Goiano. O local escolhido para servir 
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de área-piloto foi a região de Arraias, localizada a 600 quilômetros 

de Goiânia e a pouco mais de 400 quilômetros de Brasília. Seria, 

portanto, no CAU-1 que o IDAGO concentraria a maior soma de 

despesas e construiria toda um aparato propagandístico visando 

dar publicidade ao projeto estatal de cooperativização agrícola. 

Localizadas a extremo norte do estado, os CAUs de 

Tocantinópolis e Araguacema, ainda que não tenham recebido 

mesma atenção por parte do governo e na prática não tenham 

avançado significativamente em relação ao que fora planejado, 

devem ser compreendidas como partes da totalidade do projeto 

estatal que articulava colonização-coopertativização-povoamento.  

A Colônia de Tocantinópolis foi planejada para ser uma cooperativa 

mista de babaçueiros do Norte do estado. O objetivo inicial era 

o de abrigar 250 famílias de colonos que se dedicariam tanto 

às lavouras quanto à coleta e o descasco do coquilho do babaçu 

nas matas. Também conhecido como Núcleo Colonial Bernardo 

Sayão, o núcleo de Araguacema foi inicialmente implantado pelo 

Instituto Nacional de Imigração e Colonização e posteriormente 

assumido pela Secretaria da Educação tendo em vista a falta de 

apoio por parte do INIC. Dispondo de uma área de 100.000 ha 

de terras, o núcleo em 1963 contava com cerca de 100 famílias, 

havendo, entretanto, o plano de que mais 300 famílias seriam 

recrutadas.

O Combinado Agro-Urbano de Arraias, ou CAU-1, 

foi anunciado como uma política de colonização que diferia de 

outras experiências até então adotadas no país. O argumento que 

sustentava a particularidade do projeto estatal residia na adoção 

de um modelo de colonização baseado no cooperativismo integral, a 

partir da observação da experiência dos moshavs israelenses10. 
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A “mudança social” pretendida pela implantação do 

núcleo seria conduzida pela transformação do homem rural, 

objetivo premente da revolução agrícola, o que só seria alcançado 

através da ação planejada do binômio cooperativismo-colonização. 

Permeando essa estratégia, o apelo sistemático à cientificidade dos 

estágios da produção, o que incluía desde o estudo técnico do solo 

à rigorosa seleção e controle de sementes. 

Cada Combinado seria subdividido em quatro núcleos 

coloniais e uma área reservada à URBS (U), área urbana 

concebida como uma cidade planificada que deveria localizar-se 

no centro do Combinado e à mesma distância dos quatro núcleos 

circundantes. Divididos em áreas A,B,C e D, os quatro núcleos 

teriam aproximadamente 6.300 hectares de terras cada um, dos 

quais caberia a cada família de colonos cerca de 30 hectares, 

perfazendo um total de 200 lotes em cada um dos quatro núcleos 

que compunham o CAU. Cada núcleo possuiria ainda uma área 

reservada para a construção de uma pequena vila denominada 

de Rurópolis (R), onde seriam erguidas 200 residências para as 

famílias de colonos, além da organização das cooperativas de 

produção e consumo, uma igreja, um posto médico e uma escola 

de ensino primário. Postos de agências estatais também seriam 

instalados na Rurópolis, como uma patrulha mecanizada da 

Companhia Agrícola do Estado de Goiás (CAESGO) e armazéns 

e silos construídos pela Companhia de Armazéns e Silos de Goiás 

(CASEGO).

Segundo as diretrizes formuladas, a família constituía-

se na principal base econômica e social da nova sociedade rural 

desejada. Partindo dessa base, cada núcleo do CAU deveria 

funcionar como uma Vila Rural Cooperativa, onde suas relações 
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de trabalho e vivência social far-se-iam sempre tendo a Rurópolis 

como centro gravitacional. Estava terminantemente proibida a 

comercialização de quaisquer lote de terras no CAU. Cada família 

de colonos possuiria apenas uma unidade de terras, não podendo 

vendê-la (as terras eram propriedade do IDAGO), nem repassá-la 

a outrem. 

Quanto à comercialização da produção, ficaria a cargo 

da cooperativa a compra e a venda do produto das colheitas dos 

colonos. Em cada núcleo – A, B, C e D – haveria uma cooperativa 

de consumo, encarregada de negociar os produtos agrícolas dos 

colonos nos mercados fora do CAU, além de vender aos próprios 

colonos, roupas, medicamentos, alimentos, etc. Não era permitido 

aos colonos vender seus produtos diretamente no mercado fora 

do Combinado. Somente a Cooperativa deveria desempenhar essa 

função. Uma vez entregue os produtos à Cooperativa para que esta 

os comercializasse no mercado, a família de colonos aguardaria 

a concretização da venda para receber o valor correspondente. 

Todo o sistema de cooperativas do CAU estava centralizado na 

Cooperativa Central, localizada na URBS, donde ficava responsável 

pela administração das cooperativas de consumo.    

Mas.queM.seriaM.esses.Colonos?.que.tipo.de.trabalhador.

rural.era.adMitido.no.Cau?.

De acordo com a Cartilha que definia os procedimentos 

a serem adotados e os métodos de implantação dos núcleos, 

qualquer família de colonos poderia candidatar-se a uma vaga para 

residente na Rurópolis. Os candidatos seriam submetidos a um 



66

processo de seleção em moldes científicos que incluía a realização 

de testes psicotécnicos conduzido por técnicos do IDAGO, cuja 

metodologia a ser aplicada seria a mesma adotada para a seleção 

de pessoal do próprio IDAGO11. 

Essa metodologia consistia na adoção de “um sistema de 

seleção em moldes científicos, visando, na medida do possível, 

‘selecionar o homem certo para o lugar certo’, com a aplicação 

de testes psicotécnicos de autoria de P. Weil, onde se argüi a 

‘inteligência não-verbal’”12. Outras fases consistiriam de prova 

seguida de entrevista. A preferência era a da admissão de jovens 

casais de colonos saudáveis que tivessem poucos filhos, estando 

esse requisito associado ao objetivo de dar homogeneidade à 

formação da Rurópolis. Era desaconselhável a presença de colonos 

“solteirões” no CAU. Além de atentar contra a estrutura familiar 

que servia de base para a constituição da Rurópolis, a presença de 

“solteirões” não era bem vista pelos padrões morais católicos que 

permeavam o cotidiano da vida na Vila Cooperativa, havendo ainda 

o argumento de que um colono vivendo só não teria condições de 

igualar-se produtivamente ao padrão de uma família de colonos 

composta por vários membros.

O processo de seleção baseado em critérios médicos seguia 

de perto a metodologia utilizada em Israel para o credenciamento 

de colonos para os moshavs. Segundo esse procedimento estariam 

aptos a se tornarem colonos aqueles trabalhadores rurais que fossem 

aprovados em rigorosa seleção médica, cujo critério de avaliação 

era o de escolher dentre os candidatos mais fortes e sadios, capazes, 

segundo o método, de realizar as pesadas tarefas reservadas aos 

colonos. Aqueles que porventura fossem considerados fracos não 
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poderiam residir na colônia sob o argumento de que num curto 

prazo de tempo tornar-se-iam onerosos para o moshav.13 

No CAU, seguindo a lógica de selecionar os candidatos 

mais saudáveis para os núcleos, não eram admitidos idosos, nem 

casais com filhos adultos. O modelo ideal de família de colonos 

segundo os critérios de seleção residia no casal onde tanto o 

homem quanto a mulher fossem jovens e tivessem filhos ainda 

crianças.  

O recrutamento de candidatos a receber um lote de terras 

nas Rurópolis não se restringiu ao estado de Goiás. Ao contrário, 

a documentação correspondente ao Combinado de Arraias 

demonstra como prática comum a presença de trabalhadores 

de outros estados. Os relatórios de atividades elaborados pelo 

Departamento de Colonização do IDAGO registram a presença 

de trabalhadores rurais de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, e até 

do Rio de Janeiro14. O recrutamento e seleção de famílias noutros 

estados contava com apoio do Instituto Nacional de Imigração 

e Colonização (INIC) do Ministério da Agricultura. Em Goiás 

foram recrutados trabalhadores em diferentes municípios, como 

Itumbiara, Ceres, Morrinhos, Goiatuba, Inhumas, Ipameri, 

Catalão, dentre outros.

Há que se fazer, no entanto, uma diferenciação entre 

os primeiros trabalhadores que foram para o CAU de Arraias. 

Havia aqueles que chegaram primeiro, no momento inicial da 

implantação do Combinado, identificados como trabalhadores 

“braçais”, “solteiros”, com a tarefa de desmatar o local, fazer a 

“derrubada” e construir os primeiros ranchos. Em princípio não 
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seriam esses os colonos que residiriam no CAU. Embora não 

tenhamos dados satisfatórios sobre a origem desses primeiros 

trabalhadores podemos afirmar que grande parte vinha de São 

Paulo e da Bahia15. Somente num segundo momento é que 

começaram a chegar as famílias de colonos selecionadas pelo 

IDAGO. Todavia é possível afirmar que a chegada de colonos 

que foram para residir teria ocorrido enquanto os trabalhadores 

“braçais” destinados a implantação do CAU ainda estavam na 

região. 

A diversidade regional na origem dos trabalhadores 

recrutados para a experiência piloto de Arraias constituir-se-ia num 

dos principais pontos a sofrer ataque feroz da oposição udenista na 

Assembléia Legislativa goiana. Argumentava-se criticamente que 

o Governo não estava interessado em resolver os problemas do 

trabalhador rural goiano, mas sim o de atender aos reclamos sociais 

de estados vizinhos. Em querela que duraria inúmeras sessões na 

Assembléia Legislativa, deputados de oposição fizeram discursos 

inflamados contra o Combinado de Arraias, chegando inclusive a 

aprovar requerimento para a constituição de uma CPI destinada a 

investigar as obras e o processo de seleção no CAU-116. Dentre as 

acusações que tiveram ampla repercussão na imprensa estão a de 

que o CAU funcionava como um “campo de concentração” onde 

trabalhadores passariam fome e trabalhariam de sol a sol, quase 

como escravos e sem receber nada em troca. 

Outra questão que merecia atenção especial no CAU 

estava na educação dos colonos. A educação se constituía em 

parte importante do processo de construção do novo trabalhador 

rural goiano na medida em que era pensada como instrumento 
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de transmissão aos rurícolas das diretrizes racionais da vivência na 

Rurópolis e das técnicas de trabalho. A escola funcionaria, nesse 

sentido, na lógica do extensionismo rural, onde o objetivo seria 

menos o ensino das letras que o aprendizado das modernas técnicas 

de plantio e cultivo. De acordo com o Plano Educacional para o 

Combinado Agro-Urbano, elaborado pela Secretaria da Educação 

através da Assessoria Técnica de Planejamento Educacional, a 

implantação do Plano seria dividida em duas etapas: num primeiro 

momento, em regime de urgência, com vistas a iniciar o processo 

de ensino, ainda que em condições precárias. Nessa fase inicial as 

atividades de aula seriam realizadas nas casas dos próprios colonos 

por aqueles que possuíssem alguma escolarização. 

Num segundo momento, já com a construção do prédio 

escolar e com a presença de professores especializados dar-se-ia 

início à fase da educação propriamente dita. Concebida para ser 

prioritariamente profissionalizante, a escola deveria ser o centro 

social e cultural de toda a comunidade; o espaço de preparação 

do homem para trabalhar com recursos técnicos mais avançados e 

para manejar a tecnologia moderna. 

De acordo com o Plano Educacional, de 60% e 75% do 

total da população com mais de 14 anos residente no CAU-1, 528 

colonos, era de analfabetos. O conjunto de colonos avaliados como 

de baixíssimo nível de instrução era composto na quase totalidade 

de trabalhadores que desempenhavam atividades consideradas 

primárias, o que não exigia, segundo a ótica do projeto educacional, 

nenhum conhecimento técnico especializado e de valor científico. 

Dos 128 homens maiores de 17 anos, 56% desempenhariam as 

funções primárias (queimada, enxada, machado,etc.); outros 40%, 
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(auxiliar de carreta, de serraria); e apenas 4% função especializada 

(enfermaria, motorista). (tabela 1).

tabela.1:.relação.de.atividades.e.função.por.Colono.

no.Cau-1

Atividades Colonos

Função 

Primária 

Especializada

Função 

Especializada

Função não 

Especializada

Aux. Administrativo 5 5
Motorista 3 3
Tratorista 3 3
Aux. Mecânico 3 3
Encar. de Serraria 7 1
Aux. de Serraria 6 6
Cozinheiro 3 3
Aux. de Rancho 13 13
Padaria 2 2
Aux. de Cantina 2 2
Ferramenteiro 3 1
Cantineiro 7 1
Aux. Tratorista 2 2
Aux. de carreta 5 5
Rádio Operador 1
Enfermaria 1 1
Aux. de Apontador 3 3
Colonos com Família 72 72
Total: 128 51 5 72

Fonte: Plano Educacional para o Combinado Agro-Urbano de Arraias – Secretaria da 
Educação/ Assessoria Técnica de Planejamento Educacional – Governo do Estado de 
Goiás, 1963.

Pelos dados obtidos na tabela podemos inferir que a 

maioria das funções exercidas pelos colonos – aquelas consideradas 

pela ótica que norteou a avaliação dos assessores técnicos que 

elaboraram o Plano Educacional como sendo “função primária” 

– é na verdade composta de atividades tradicionais de trabalho 

do lavrador goiano. Atividades estas cuja prática, se por um 

lado denota ausência de um saber técnico nos moldes daquele 
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pretendido pelo projeto educacional, por outro, confere a 

existência de um conhecimento forjado em experiências anteriores 

ao estabelecimento no CAU, ligado a uma vivência laboral direta 

na terra. Atividades de rancho, de carretagem, o que incluía 

trabalho com a enxada, práticas de queimada e desmatamento, 

compunham o arcabouço de práticas de trabalho muito conhecidas 

entre lavradores goianos de diferentes regiões do estado devido 

ao tipo de relações de trabalho historicamente características do 

processo de apossamento de terras por posseiros.    

Em síntese, a concepção de escola para o trabalhador 

rural era assim expressa no Plano: “A escola tem de ser, para 

adultos e crianças o núcleo vivo da coesão social, o laboratório 

mesmo onde se deverão forjar as novas relações sociais e uma nova 

concepção do mundo”17. Essa nova “concepção do mundo” como 

temos dito, residia na imposição de um saber técnico que negava 

o conhecimento previamente forjado na experiência de um tempo 

anterior ao CAU. Vistos como indiferentes e até mesmo hostis à 

técnica, os rurícolas precisavam ser instruídos dentro da lógica da 

racionalidade do trabalho agrícola para que dessa forma pudessem 

colaborar satisfatoriamente com o projeto de dominação em 

curso. Chamados a aderir ao projeto, esforço no qual o Estado 

investiria pesado tanto na difusão do consenso quanto na prática 

coercitiva, os rurícolas teriam de passar por um processo educativo 

de conversão de valores e aquisição de um novo referencial de 

prática agrária orientado pela tecnização do trabalho, de modo que 

os princípios difundidos pelos grupos dominantes agrários que 

emergiam no poder fossem plenamente naturalizados como única 

alternativa capaz de tirar o lavrador goiano do atraso. 
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Aliada à tecnização do trabalho se fazia presente como 

pano de fundo ideológico a disseminação de um modo de vida 

pautado pela urbanização da vivência rural 18. Nesse sentido, a 

construção de todo um discurso permeado por um vocabulário 

calcado em referenciais da vida urbana vão aos poucos dotando 

o imaginário regional marcadamente agrário de elementos 

citadinos que contrastam e buscam superar, sob a égide do 

ideário desenvolvimentista, o mundo rural identificado ao atraso. 

Assim é que denominações como Rurópolis, URBS, agrovilas, 

e a própria inspiração advinda dos moshavs israelenses, bem 

como a importância que adquire a figura do técnico, detentor 

da racionalidade científica, revelam mais que um projeto de 

colonização de espaço rurais despovoados, mas uma transplantação 

para o agro de um conjunto de referenciais simbólicos urbanos 

a serviço da propalada  modernização da agricultura, para a qual 

a mecanização do processo produtivo e o conseqüente aumento 

da produtividade constituem-se num dos eixos que sustentam o 

pleno desenvolvimento. 

A despeito do significativo esforço de propaganda e 

arregimentação despendido pelas agências estatais em favor do 

projeto de construção de núcleos coloniais em Goiás durante o 

governo Mauro Borges, o que envolveu um grande número de 

agentes tanto públicos quanto privados, não se pode dizer que 

tenha ocorrido uma efetiva adesão por parte das massas rurais 

goianas ao projeto estatal. Se foi no âmbito do movimento 

camponês organizado que surgiram os maiores questionamentos 

à política de colonização do governo – basta citar a posição 

contrária dirigida às políticas de colonização do CAU feita pelos 
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camponeses que participaram do Congresso Camponês-Operário-

Estudantil realizado em Goiás no mês de outubro de 1963 – é 

preciso ressaltar a existência de inúmeros conflitos de terras no 

período que envolveram a participação de posseiros, arrendatários, 

e pequenos lavradores19 que, seja reagindo a ameaças de expulsão 

contra fazendeiros ou lutando para obter titulação de posses 

ocupadas em áreas de terras devolutas, reafirmariam durante 

o processo de luta concepções de apossamento da terra que se 

contrapunham à definição de propriedade defendido pelo projeto 

governamental. Por esse projeto o latifúndio tornado produtivo 

é o modelo de empresa agrícola com maiores possibilidades de 

alcançar o desenvolvimento econômico. No que dizia respeito 

às terras destinadas aos trabalhadores rurais, estas deveriam 

constituir-se de modo a promover o gregarismo, sinônimo de 

indispensável realização econômica para o rurícola desprovido 

de terras. A colonização, promotora de uma vida comunitária 

e dirigida emergiria como modelo mais eficaz contra quaisquer 

demandas de reformas de cunho distributivista. 

Formulando uma crítica ao parcelamento da terra 

em pequenas propriedades, modelo de reforma tida como 

individual e desagregadora, o governo Mauro Borges acabou por 

manter inalterada a estrutura agrária em Goiás ao assegurar a 

inviolabilidade do direto à propriedade capitalista da terra. A 

aquisição da terra a partir de desapropriação de grandes extensões 

ou mesmo a utilização para distribuição do imenso estoque de 

terras devolutas foram permanentemente negados como modelo 

de reforma agrária, posto que consagraria a pequena propriedade 

familiar agrícola autônoma. Essa concepção assentava-se num 
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duplo aspecto: a negação do direito à apropriação autônoma da 

terra deslegitimava alternativas de base popular ao passo que 

garantia a reprodução da estrutura de poder do latifúndio. 

Ainda que seja forçoso reconhecer que durante o governo 

Mauro Borges o IDAGO regularizou algumas situações de 

posseiros reconhecendo-lhes o direito à posse e entregando-lhes 

os títulos(20), essa não foi a diretriz hegemônica estatal, donde 

podemos inferir que a conquista de tais posseiros resulta menos de 

uma deliberada linha de atuação preponderante entre as frações 

dominantes no Estado que da pressão exercida pelos trabalhadores 

e pela sua capacidade de influir nas políticas públicas. 

Formulado para ser a solução do problema agrário em 

Goiás, o CAU foi menos um plano que obteve o êxito desejado 

pelo Governo quanto aos objetivos delineados, que um projeto 

impossibilitado pelas circunstâncias políticas do pós 1964 de se 

desenvolver plenamente em Goiás. Essa constatação não deve, 

entretanto, obscurecer a possibilidade de entendermos as propostas 

de tecnização das atividades agrícolas contidas no projeto do CAU 

como constituintes de um conjunto de diretrizes de amplitude 

nacional que convergiram para a plena implementação da 

modernização da agricultura ao longo da década de 1960. Inserido 

nos embates sobre a necessidade ou não da realização de uma 

reforma agrária no Brasil na primeira metade de década de 1960, 

os Combinados Agro-Urbanos devem ser entendidos enquanto a 

materialização de uma proposta de intervenção agrária capitalista 

que competia para o deslocamento do problema agrário da questão 

fundiária para a ausência da técnica, processo no qual se fazia 

premente forjar um novo trabalhador rural afeito à produtividade 
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e à lógica empresarial do agro.  A criação de núcleos colônias em 

Goiás visava atender a esses interesses posto que, ao promover 

uma incorporação subordinada dos trabalhadores rurais ao projeto 

dirigido pelo Estado, minava as lutas por terra e a realização da 

principal bandeira de reforma agrária dos movimentos sociais 

rurais em Goiás: o parcelamento das terras devolutas do Estado e 

sua distribuição aos camponeses. 

Combinando um conjunto de políticas agrícolas 

consubstanciadas no incentivo à mecanização e aquisição de 

técnicas e insumos modernos para o agro sob a direção do Estado, 

as propostas implementadas em Goiás visando a modernizar a 

agricultura contribuiriam para o recrudescimento da concentração 

fundiária ao passo que atacavam frontalmente modos de 

apropriação costumeiras cujas relações de vida e trabalho se 

orientavam pela pequena propriedade autônoma, inviável posto 

que desprovida da racionalidade legitimadora do produtivismo. 

A integração definitiva do agro ao grande capital, 

responsável pela consagração do latifúndio em empresa agrícola 

através da formação de vigorosos complexos agroindustriais seria 

apenas uma questão de poucos anos.  



Propriedade  E 
Conflitos:

Transmissão do patrimônio rural para libertos   
 (Vale do Paraíba Mineiro – 1850-1920)1

por Elione Silva Guimarães



1-. a. produção. historiográfiCa. sobre. aCesso. dos.

libertos.a.terra.

Pesquisas relativas ao acesso  dos libertos a terra – por 

usufruto, posse ou propriedade – e à formação de roceiros e 

camponeses negros – seja no escravismo ou no pós-emancipação, 

não é tema novo para os estudiosos do Caribe, Cuba e Estados 

Unidos da América2. Mas a preocupação com estas temáticas é, 

pode-se dizer, relativamente recente no Brasil. Nos anos setenta e 

oitenta do século passado alguns de nossos principais pesquisadores 

se envolveram em um acalorado debate teórico acerca da economia 

autônoma dos cativos e do acesso dos escravos a um pedaço 

de terra3. Naquele momento não foram realizadas pesquisas 

empíricas acerca do tema, permanecendo um aparente silêncio em 

torno desta questão. Aparente porque, mesmo sem ser tema central 

das investigações, estes  assuntos não ficaram totalmente ausentes 

das obras dedicadas às revisões interpretativas sobre a escravidão, 

evidenciando a demanda por estudos específicos4.

Os primeiros resultados baseados em pesquisas empíricas, 

abordando o cotidiano do cativeiro e dos libertos no pós-

emancipação, relacionados aos temas mencionados, só nas últimas 

décadas vieram a lume. A “economia autônoma dos cativos”, 

desdobrando-se no acesso dos escravos a um pedaço de terra e na 

sua inserção no mercado local de trocas, ainda espera por estudos 



substanciais. Quanto às pesquisas sobre os negros após a Lei de 13 

de maio de 1888, Hebe de Mattos, no prefácio para o livro Além 

da Escravidão (2005)5, estima que somente na última década 

produziu-se “um pequeno ‘boom’ de pesquisas propriamente 

históricas sobre o período pós-abolição que permanecem, em sua 

maioria, ainda inéditas do ponto de vista editorial” 6.

As pesquisas relacionadas ao acesso dos libertos a terra e às 

dificuldades para a manutenção desta situação, e as experiências 

histórias e identitárias das comunidades negras, têm sido questões 

investigadas nos últimos anos, motivadas pelas discussões 

suscitadas em torno do reconhecimento das terras de quilombolas, 

amparadas pelo artigo 68 da Constituição Brasileira de 1988, e da 

re-(construção) de Memórias do Cativeiro7. 

Neste sentido, Flávio Gomes e Márcia Motta, no texto 

Terra e Territórios da Liberdade (2007), observaram que as 

recentes pesquisas sobre os pobres do campo e a apropriação 

territorial no século XIX têm iluminado os debates sobre os 

chamados remanescentes de quilombos. Para os autores, estas pesquisas 

demonstram que “muitas das comunidades rurais contemporâneas 

são herdeiras dos quilombos e de grupos de roceiros e camponeses 

negros e mestiços surgidos ao longo da escravidão e no pós-

abolição” 8.

Para além do debate mais específico sobre as experiências 

e trajetórias das comunidades negras reconhecidas como 

quilombolas, ou que reivindicam este reconhecimento, e das 

estratégias por elas desenvolvidas na elaboração de memórias que 

justifiquem suas pretensões, outras pesquisas têm contribuído para 

alargar a discussão acerca da relação emancipados/terra. Aliando 
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resultados de pesquisas empíricas a técnicas de história oral, 

Ana Lugão e Hebe de Castro, no livro Memórias de Cativeiro 

(2005)9, preocuparam-se em resgatar memórias de descendentes 

de escravos na região sudeste e “as condições de reprodução social 

desse campesinato negro, que emerge da abolição do cativeiro, 

ao longo do século XX”10. Os resultados obtidos pelas autoras 

indicam que mais da metade dos entrevistados tornaram-

se proprietários de terras em algum momento de suas vidas, 

destacando as dificuldades que eles tiveram que enfrentar para 

garantir o acesso permanente à terra.

Também Maria Helena Machado, em O Plano e o Pânico 

(1994)11, obra dedicada à última década do escravismo na região 

cafeeira paulista (Campinas e Taubaté), observou que, embora 

a historiografia evidencie a existência de comunidades negras, 

oriundas de doações de terras recebidas de seus ex-senhores, 

poucos são os estudos sistemáticos sobre o tema. Em sua análise, 

Machado concluiu que os libertos conseguiram se estabelecer 

com sucesso nas regiões economicamente insignificantes ou 

decadentes, nas quais as camadas dominantes não se interessavam 

pelo controle do acesso à terra. De acordo com a autora, nas áreas 

com potencial para valorização, os libertos permaneceram nas 

terras até o momento em que elas se valorizaram, após o que elas 

se tornaram  objeto de conflitos. 

Os resultados das pesquisas de Robert Slenes, Carlos Vogt 

e Peter Fry – Cafundó (1996)12  – para a região do rio Sarapuí 

(SP) não diferem substancialmente dos de Machado. O estudo, 

realizado entre 1978-88, sobre Cafundó, um bairro rural de Salto 

do Pirapora (SP), teve o objetivo de contribuir para a confirmação 
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da posse da terra pela comunidade negra que lá habita. A pesquisa 

foi reveladora da prática dos senhores escravistas em fazer doações 

de bens para seus cativos e libertos. Investigando os cartórios da 

região do rio Sarapuí (SP), os autores se depararam com diversos 

testamentos com legados e/ou heranças para afrodescendentes. 

Os pesquisadores ressalvam que o número de testadores, 

no conjunto dos que tinham bens a legar, era relativamente 

pequeno. Também o número de libertos e escravos beneficiados 

era demograficamente baixo.  

As comunidades negras estudadas por Slenes, Vogt e Fry 

– Cafundó, Caxambú, Pilar e Fazendinha – sofreram desagregação 

ao longo dos anos. A legalização de Fazendinha custou o seu 

esfacelamento (para pagar o advogado). Pilar foi engolida pelo 

crescimento urbano. Caxambu e Cafundó foram alvo da cobiça 

de fazendeiros vizinhos, que compraram, aos poucos, pedaços das 

terras, até que a comunidade ficou reduzida a 10% do território 

originalmente doado.

É na mesma trilha dos autores citados que tenho direcionado 

minhas pesquisas nos últimos anos. No livro Múltiplos viveres de 

afrodescendentes (2006) e no artigo Experiências econômicas 

de cativos (2007)13 apresentei algumas considerações a respeito 

da transmissão de patrimônio para libertos, ora revisitadas e 

ampliadas. Procuro contribuir com a discussão acerca do acesso 

dos emancipados ao patrimônio rural. Parto de pesquisas empíricas 

que contemplam uma região economicamente dinâmica de Minas 

Gerais na segunda metade do oitocentos e nas primeiras décadas 

do século passado – o Vale do Paraíba Mineiro, na Zona da Mata, 

sudeste  de Minas Gerais. Mais especificamente, contemplo os 
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municípios de Juiz de Fora e de Mar de Espanha, entre 1850-1920. 

No período em estudo, as mencionadas localidades destacaram-se 

como as principais produtoras de café e detentoras das maiores 

populações de cativos e de libertos de Minas Gerais.

Nas próximas seções apresento algumas reflexões sobre o 

acesso formal dos libertos a terra, através de heranças e legados, e 

os conflitos vivenciados por eles para fazer valer os seus direitos. 

2-.transMissão.de.propriedades.para.libertos

Não foi incomum no império do Brasil que senhores de 

escravos, dos mais distintos portes, ao se prepararem para a morte, 

realizassem testamentos  deixando algum legado ou herança para 

seus cativos e libertos. Estas doações iam de pequenos valores 

(“esmolas”), passando pela concessão da alforria, pedaços de terra, 

a terça dos bens e, em alguns casos em que não havia herdeiros 

legítimos, a nomeação dos ex-cativos para herdeiros.

As disposições contidas nas Ordenações Filipinas 

(1603)14 regulamentaram os direitos civis no Império do Brasil e 

prolongaram-se até 1916, quando entrou em vigor o Código Civil 

Brasileiro15. Somava-se às disposições mencionadas uma série de 

regulamentos. Quanto ao direito sucessório e de transmissão de 

patrimônio, eram regidos pelas disposições contidas no Livro 

IV das Ordenações16. De acordo com a legislação, o cônjuge 

sobrevivente era meeiro dos bens. Da outra metade o testador 

podia dispor livremente da terça-parte (a terça) e os outros dois 

terços eram divididos igualmente entre os filhos legítimos e/ou 

legitimados. Na linha de sucessão os  herdeiros legítimos eram os 
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filhos, e na ausência deles  os netos e os pais. Inexistindo herdeiros 

legítimos era permitido nomear-se os sucessores.  Na ausência de 

testamentos, parentes até o décimo grau podiam se candidatar à 

herança.

Nos testamentos analisados para Juiz de Fora e Mar de 

Espanha17, deparei-me com alguns legados em terra para cativos 

e libertos. Outras vezes, os ex-escravos receberam a terça e até 

mesmo foram nomeados herdeiros, na ausência de sucessores 

legítimos. Algumas raras vezes os cativos e/ou os libertos foram 

reconhecidos filhos dos testadores e legitimados por testamentos, 

ou já haviam sido perfilhados por escritura pública anterior, 

adquirindo direitos à herança. 

Analisei os testamentos de 631 pessoas, das quais 110 

(ou 17,4%) deixaram legados para “seus cativos ou libertos”, 

distribuídos conforme o quadro abaixo. Embora a fonte não permita 

quantificações precisas, é fato que uma parcela de libertos, em 

tese, teve acesso à propriedade formal da terra através de legados e 

heranças deixados por ex-senhores. Tanto em Juiz de Fora quanto 

em Mar de Espanha os que foram nomeados herdeiros dos bens 

ou das terças também podem ter recebido porções de terra. Dos 

testadores analisados, apenas seis  reconheceram e legitimaram 

os filhos tidos com escravas. Destes, cinco nunca se casaram, e o 

outro, casado duas vezes, teve os filhos com cativas no intervalo 

entre o primeiro e o segundo casamento.

LEGADOS PARA LIBERTOS

(Juiz de Fora e Mar de Espanha, 1843-1904)
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Legado
Total de pessoas 

contempladas Juiz 
de Fora

Total de pessoas 
contempladas Mar 

de Espanha
total

Dinheiro ou apólice 44 11 55
Herdeiro dos bens 42 44 86
Sucessores da terça 36 01 37
Porção de terras 55 20 75
Outros (esmola, animais, 
instrumentos de trabalho 
etc.)

14 35 49

Total de pessoas 
contempladas 191 111 302

Fontes: ARQUIVO HISTÓRICO DE JUIZ DE FORA, Livros de testamento do 
primeiro ofício, 1850-1904; FÓRUM DR. GERALDO ARAGÃO FERREIRA – MAR 
DE ESPANHA (MG). Livros de Registros de Testamentos, 1843-1904; ARQUIVO 
HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, Fundo Benjamin 
Colucci, processos de inventários e testamentárias, 1842-1904.

Além dos filhos naturais, que podiam ser legitimados, 

concebidos sem que houvesse impedimento para o casamento 

dos genitores, embora o consórcio não tenha se realizado, havia 

os filhos adulterinos, espúrios ou sacrílego 18 – que, pela lei, não 

tinham direito à herança. Contudo, na prática, na impossibilidade 

de reconhecer os filhos e instituí-los herdeiros, houve casos em 

que os pais declaram a paternidade e deixam para estes filhos bens 

que deveriam ser retirados da terça, a exemplo de João da Silva 

Netto (Juiz de Fora), casado e pai de três filhos, o qual declarou 

em testamento, datado de 1870, que ...

tenho três crias as quais se acham de carta passada, e por meu 

falecimento gozarão de liberdade, os quais são Antonio, Cipriano e 

Maria, que tenho por meus legítimos (sic) filhos, aos quais deixo de 

minha terça dois alqueires de terra para eles se arrancharem 19. 

Embora João Netto declare que as crias eram seus filhos 
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legítimos, comparando as idades dos filhos tidos com a esposa, 

percebe-se que seus filhos mestiços eram, de fato, adulterinos, 

sem direito à herança. No entanto, ele encontrou uma forma legal 

de ampará-los, retirando de sua terça um pedaço de terra para que 

vivessem e produzissem.

Outras vezes, mesmo não existindo impedimento para a 

legitimação dos filhos tidos fora dos laços sagrados do casamento, 

estas crias não foram reconhecidas, embora tenham herdado os 

bens de seus prováveis pais ou avós. São os atos falhos dos homens 

da justiça que nos indicam o parentesco. Casimiro Lúcio de 

Carvalho, por exemplo, próspero fazendeiro em Mar de Espanha, 

era solteiro e sem herdeiros necessários quando elaborou seu 

testamento. Deixou sua fortuna para seis de “suas crias e libertos”, 

sem mencionar que eles, ou pelo menos alguns deles, fossem seus 

filhos. Poucos dias depois ele faleceu. Em várias passagens dos 

muitos documentos juntados a seu inventário  – encaminhados 

pelo inventariante, tutor, administrador, advogados etc. –  há 

indicações do tipo “a herança que Casimiro deixou para seus 

filhos” ou “sou tutor dos filhos de Casimiro” e outras similares 20.

Também são os “detalhes”, tantas vezes desprezados, e os 

“cuidados” com a “crias” que indicam o parentesco de Francisco 

Garcia de Mattos e seus legatários da terça. Francisco Garcia de 

Mattos foi tropeiro e fazendeiro, senhor de muitas terras e de 

homens 21. O arrieiro de sua tropa, administrador de sua fazenda 

e seu homem de confiança era o escravo pardo Balbino, que foi 

alforriado condicionalmente aos 18 anos e teve a condicionalidade 

da carta de liberdade revogada alguns anos depois. Também 

sua mulher e seus dois filhos mais velhos foram alforriados. O 

primogênito de Balbino recebeu o nome do senhor e padrinho, 
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Francisco. 

Após a emancipação, Balbino passou a se chamar Balbino 

Garcia de Mattos – a adoção dos sobrenomes dos senhores era 

bastante comum – e a ganhar para tocar a tropa  de seu ex-senhor, 

velho e adoentado, um salário que foi triplicado no momento do 

acerto de contas, que ocorreu vários anos depois. Este ex-cativo 

tornou-se senhor de escravos e, ao falecer, em 1864, deixou um 

monte mor superior a 10:000$000, considerado pelos historiadores 

locais sobre padrões de riqueza uma pequena fortuna 22.

Dois anos depois da morte de Balbino, seu ex-senhor, 

Francisco Garcia de Mattos, elaborou um testamento no qual 

deixou para os seis filhos do arrieiro os remanescentes de sua 

terça e pediu aos seus filhos legítimos que zelassem pelas crianças. 

Francisco Garcia não declarou nenhum parentesco com Balbino e 

seus filhos. Ele morreu em 1866, e o legado que deixou para os 

filhos de Balbino foi pago com aproximadamente 100 alqueires 

de terras e oito escravos. Muito tempo depois, um dos filhos de 

Balbino vendeu a parte das terras que lhe coube por legado de 

Francisco Garcia, e no documento de venda ele declarou “terras 

estas que herdei de meu avô”. Esta frase, somada aos cuidados 

e preocupações de Francisco Garcia em amparar Balbino e seus 

filhos são, creio, indicativos dos laços de parentesco entre eles. As 

evidências indicam que Balbino era filho bastardo de Francisco 

Garcia, não tendo, portanto, direito à herança. 

Há ainda aqueles casos em que somente as preocupações e o 

montante dos legados nos fazem questionar o possível parentesco.  

Em 1852, Luiz Brás Gonçalves Portugal fez seu testamento. Ele 

era solteiro e declarou possuir sete filhos naturais, que foram 
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habilitados para seus universais herdeiros. Aparentemente 

nenhum deles era fruto das relações de Brás com escravas ou 

libertas.  Do testamento consta, ainda, que Eva de Nação seria 

alforriada por verba testamentária logo após sua morte, e que os 

filhos dela, Lino e José, receberiam, cada um, 4:000$000. Em 

1861 (fevereiro)  Brás registrou novo testamento, declarando que 

Eva já havia sido alforriada e que era seu desejo que os filhos a 

acompanhassem na liberdade. Por esta ocasião Eva possuía mais 

três filhos além de Lino e José - Anna, João e Marcelina -, e Brás 

estendeu o legado de 4:000$000 a cada um deles, que deveria 

ser retirado de sua terça. Portanto, o legado para os filhos de Eva 

somava a expressiva quantia de 20:000$000. Um mês após esse 

segundo testamento, o fazendeiro  faleceu 23. 

Também foram os cuidados do alferes Felix Gonçalves da 

Costa com seus oito mulatinhos e mulatinhas que me levaram a 

questionar seu parentesco com “suas crias”. O alferes era  casado 

e pai de dois filhos vivos quando fez testamento, em  maio de 

1844, dez anos antes de sua morte. Por este documento declarou 

que já havia passado cartas de alforria para oito mulatinhas e 

mulatinhos: Anna, Joaquina, Claudina e Marcelina, Manoel, 

Adão, João e Severino. Para as crias do sexo feminino deixou o 

restante de sua terça...

em terras de minha fazenda, que bem merecem por circunstâncias. 

Declaro que estas mulatinhas já estão forras por carta que já lhes 

passei anterior. Declaro mais que os meus  quatro mulatinhos Manoel 

e Adão, João e Severino, também se acham forros por cartas que já 

lhes passei anterior. Declaro mais que a mesma minha mulher será 

tutora das quatro mulatinhas mencionadas [...] Declaro mais que se 
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dará de esmola as ditas referidas mulatinhas um animal manso selado 

e enfreiado a cada uma delas 24. 

Nas cartas de liberdade passadas por Félix a suas crias, 

em momentos diferentes – mas que na ocasião em que foram 

concedidas todas as crias tinham em torno de um ano de idade 

– há evidências de sua afetividade por elas e de um possível laço 

consangüíneo. Ele declarou em todos os documentos ter amor 

às crias; preocupou-se em condicionar a alforria à permanência 

das libertas em companhia de sua filha até se casarem; filhos de 

mães diferentes foram denominados irmãos; os homens deveriam 

sempre cuidar das mulheres e acompanhá-las na liberdade 25.

Não só os laços consangüíneos, declarados ou presumíveis, 

determinaram a transferência de patrimônio para cativos. Os  

proprietários sem herdeiros, em sua maioria senhores de pequenas 

posses, nomearam seus cativos sucessores de seus bens. Alguns 

declararam estar fazendo o legado para que seus ex-cativos 

tivessem onde viver sem incomodar a terceiros.

Quanto aos filhos nascidos das relações então consideradas 

ilícitas entre homens livres e escravas (quase sempre cativas a eles 

pertencentes), o que a análise nos revela é a multiplicidade da 

vida cotidiana: pais que legitimam e reconhecem para herdeiros 

os filhos naturais frutos de relações com escravas; pais que, mesmo 

impossibilitados de legitimarem seus filhos mestiços e adulterinos, 

declaram reconhecê-los como legítimos e deixam para eles a terça 

de seus bens; pais que, não tendo nenhum impedimento para 

legitimar os “filhos do pecado”, preferiram não fazê-lo, mas deixam 

para eles a sua fortuna; pais que procuram proteger e amparar os 
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filhos ilegítimos, mesmo sem declarar a paternidade. Filhos que, 

mesmo sendo legítimos herdeiros, viram-se em dificuldade para 

usufruir de seus bens, sofrendo com a ambição alheia. Tudo isso 

nos deixa perceber que não  raro convivia-se com a dissociação 

entre a letra da lei e as práticas sociais.

Entre a intenção do senhor - de deixar um legado, uma 

porção de terra, a terça ou a sucessão de seus bens, para seus 

libertos e escravos - e o cumprimento pleno deste desejo existiram 

não poucos empecilhos e conflitos. Este é o tema da próxima 

seção.

3-.Conflitos.na.transMissão.do.patriMônio.rural.para.

libertos

Receber o legado ou a herança deixada por um ex-

senhor nem sempre foi possível, e as razões se multiplicam nos 

exemplos que foram recuperados. Da simples impossibilidade de 

se cumprir o desejo, por não haver bens a partilhar, até a tentativa 

dos testadores em lesar os libertos, é inegável que a transmissão 

de patrimônio para forros não foi destituída de conflitos, e que 

alguns deles se desdobraram no tempo. 

Ao analisar o testamento de Inácia Delfina Werneck 

(1857), Sandra Graham observou que...

Um testamento não é somente uma declaração de últimas vontades, 

mas também um conjunto de instruções que devem ser cumpridas em 

circunstâncias que nem sempre combinam com aquelas imaginadas 

pelo testador, ou que mudam no curso do processo 26. 
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Inácia Werneck pertenceu a uma das mais tradicionais 

e abastadas famílias do Vale do Paraíba fluminense (Vassouras). 

Aos 86 anos, sem herdeiros necessários e prevendo a inevitável 

morte, ela teve a generosa intenção de deixar os remanescentes 

de seus bens para uma família de ex-escravos.  Nomeou para seus 

herdeiros a liberta Bernardina e seus cinco filhos, que deveriam 

herdar principalmente seus escravos, visto que Inácia não possuía 

terras. Inácia foi dadivosa com os parentes, deixou-lhes legados 

significativos. Mas a liquidação de seu inventário revelou que o 

espólio era negativo. Na realidade, para a família de Bernardina 

sobraram as dívidas. A situação foi desconfortável e delicada para 

o testamenteiro, o Barão de Pati do Alferes, Francisco Peixoto 

de Lacerda Werneck, e os herdeiros negros. Os anos passaram 

em meio à burocracia judicial, a tentativa do Barão em quitar as 

dívidas do espólio, e as cobranças aos herdeiros. Neste tempo, 

os escravos de Inácia foram leiloados para o pagamento de parte 

das dívidas. Bernardina e a família, sem condições de quitar o 

restante do débito herdado, permaneceram nas terras de Werneck, 

na condição de arrendatários, contando somente com a força de 

trabalho familiar.

Muitos dos processos que analisei confirmam a advertência 

de Graham e revelam que a sorte dos herdeiros de Inácia Werneck 

não foi diferente da de tantos outros libertos de Juiz de Fora e Mar 

de Espanha. Maria José de Castro Cerqueira Leite, descendente de 

uma das mais abastadas famílias de Juiz de Fora,  fez seu testamento 

em 1864. Solteira, sem herdeiros necessários, desejou alforriar 

todos os seus cativos após sua morte, desde que eles servissem 

aos parentes dela por mais seis anos. Para que os libertos tivessem 
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onde morar, determinou que lhes fosse dado o usufruto de dez 

alqueires de planta de milho na extremidade de sua fazenda, para 

que eles se arranchassem e reproduzissem sua sobrevivência. Após 

a morte do último deles, a porção de terra reverteria aos parentes 

da senhora. Ela faleceu 32 anos depois, já após a emancipação da 

escravidão. Durante a elaboração do inventário, a justiça exigiu 

que a verba relativa à terra fosse cumprida pelo testamenteiro, que 

então declarou que dona Maria José havia se endividado, vendido 

todos os seus bens e terminado seus dias vivendo da caridade dos 

parentes 27. 

A história da liberta Eva e seus cinco filhos, contemplados 

no testamento de Luiz Brás Gonçalves Portugal, apresentada 

na seção anterior, também é exemplar da dissociação entre os 

desejos do senhor e o cumprimento de sua deixa. No inventário 

de  Brás há uma petição juntada (1867), na qual Eliseu Pereira 

Nunes declara ter se casado com Eva (Maria da Conceição) e na 

qual alega que Brás havia deixado a cada um dos cinco filhos de 

sua mulher 4:000$000, somando, portanto, 20:000$000. Eliseu 

reclama que os bens separados para o pagamento dos filhos de Eva, 

14 escravos,  “eram de fácil deterioração e de pequeno interesse, 

com dispendiosa conservação”, comentando inclusive que um dos 

escravos havia falecido. O tutor das crianças era um dos filhos de 

Luiz Brás Gonçalves Portugal. Na mesma petição Eliseu reclamou 

que o inventariante/tutor dos menores relutava em entregar à mãe 

os bens de um dos filhos, que havia falecido e do qual, portanto, 

ela passara a ser legítima herdeira. Eliseu solicitou à justiça que 

os bens dos menores fossem arrematados em praça (leilão) e seu 

fruto recolhido ao Cofre de Órfãos. No ano seguinte, nova petição 
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de Eliseu, comunicando a morte de outra criança e solicitando que 

o tutor entregasse à mãe os bens que haviam pertencido aos dois 

menores falecidos. Desta feita, a solicitação foi atendida. 

Anos depois, quando Lino, um dos filhos de Eva, se 

emancipou, ele alegou  que as contas da tutela apresentadas eram 

lesivas aos seus interesses (1874), assim como fizeram seus irmãos 

mais tarde. Embora a justiça tenha solicitado que o tutor fosse 

ouvido por carta precatória — expedida para Valença, onde ele 

vivia — requerendo nova prestação de contas, o processo não 

prosseguiu 28.

As dificuldades dos libertos em receber os bens deixados 

pelos ex-senhores, quando estes eram compostos de cativos e 

terras, foram bem comuns. Os legados que  Calisto José Ferreira 

e dona Theodora Maria de Souza deixaram para seus forros, tanto 

pelas similaridades quanto pelas diferenças e desdobramentos, são 

bastante elucidativos para compreendermos esta questão. 

Em 1870 Calisto José Ferreira, solteiro e sem herdeiros, 

elaborou testamento e legou terras e bens para  seus escravos, que 

seriam emancipados por sua morte. Sua propriedade ficava em 

uma região de terras férteis, boas para a cultura do café  e ainda 

com matas virgens, no distrito cafeeiro de São Pedro de Alcântara 

(Juiz de Fora), muito valorizadas por suas características. Para 

Deolinda e seu marido Belmiro legou uma chácara e benfeitorias.  

Por sua morte ficariam forros seus 20 escravos, que também 

herdariam suas terras, estimadas em 62 alqueires, e sua porcada. 

Ele morreu em 1874 29. 

Quatro anos mais tarde, em 1878, dona Theodora Maria 
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de Souza, segunda esposa do já mencionado Francisco Garcia de 

Mattos, faleceu deixando forros 20 escravos, que deveriam herdar 

os remanescentes de seus bens, preferencialmente em terras. 

Sobraram 22 alqueires para serem partilhados entre os ex-cativos. 

As fazendas de dona Theodora ficavam no distrito de  Chapéu 

d’Uvas (Juiz de Fora), onde a terra era imprópria para o cultivo do 

café, destacando-se pela produção de gêneros e criação de gado. 

Neste distrito as terras eram menos valorizadas que em São Pedro 

de Alcântara. 

Os libertos de dona Theodora receberam suas porções 

de terras, transmissão consumada e legalizada na prestação das 

contas de sua testamentária, em 1880. É verdade que alguns 

anos mais tarde eles viveriam conflitos com ricos e poderosos 

fazendeiros que avançaram sobre suas terras, quando a cultura do 

café cedeu lugar à criação de gado, promovendo a valorização de  

suas propriedades. 

Já os herdeiros de Calisto José Ferreira não tiveram a 

mesma sorte. Nove anos após a morte de Calisto “seus libertos” 

tiveram que recorrer à justiça, reclamando que o testamenteiro 

estava usufruindo das terras que lhes pertenciam. Os forros 

argumentaram que o testamenteiro  protelava o cumprimento da 

verba testamentária, que lhes garantia o acesso à terra, acreditando 

que assim os seus direitos prescreveriam. A batalha judicial  movida 

pelos ex-escravos de Calisto se estendeu até 1886.

Conflitos semelhantes aos enfrentados pelos libertos 

de Calisto se repetem em outras histórias de transmissão do  

patrimônio rural de fazendeiros para seus forros. Em 1859 Manoel 
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Pinto deixou testamento  libertando seus “crioulos e crioulas” e 

deixou-lhes o usufruto de 25 alqueires de terras. Manoel Pinto 

faleceu no mesmo ano30. Vinte e um anos depois parte dos libertos 

registraram uma procuração nomeando advogado para defender a 

posse e manutenção das terras que o senhor lhes deixara 31. 

Casimiro Lúcio Ferreira de Carvalho, senhor de uma 

das maiores fazendas cafeeiras de Mar de Espanha e de mais de 

150 cativos deixou seus bens para seis de “suas crias e libertos”. 

Os herdeiros enfrentaram ferrenhas batalhas judiciais que se 

estenderam por mais de vinte longos anos e sofreram os desmandos 

de certa “comandita” que ambicionava os bens e usava do poder 

de seus componentes para lesar os herdeiros negros 32. 

Em 1894, em Mar de Espanha, o Barão de Louriçal 

(Francisco de Assis Monteiro Breves), descendente da afortunada 

família Souza Breves, de Além Paraíba (Rio de Janeiro) fez seu 

testamento. Ele reconheceu a paternidade de 13 filhos tidos 

com cinco de suas ex-escravas. Para as mães deixou legados, 

sendo que uma delas deveria herdar uma fazenda em Itaperuna 

(RJ), com 500 alqueires de terra. Os filhos foram constituídos 

herdeiros de uma próspera fazenda cafeeira em Mar de Espanha, 

com aproximadamente 586 alqueires, sendo 252 deles em matas 

virgens. Seus bens somavam mais de R$ 1.000:000$000. Havia 

dívidas, o que era comum no período, mas mesmo assim sobrava 

mais de R$ 800:000$000 para ser partilhado. Mas o tempo 

transcorreu sem que o processo fosse encerrado.  Formado por 

quatro grossos volumes, o inventário do Barão não permite saber 

o que de fato aconteceu com seus herdeiros, mas os documentos 

juntados revelam as desavenças e batalhas dos herdeiros negros e 
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mestiços para tentar fazer valer os seus direitos 33. 

Em outubro de 1888 o Jornal “O Pharol” publicou uma 

matéria relativa a uma petição que os irmãos João Africano e 

Custódio Benguela haviam encaminhado ao presidente da província 

de Minas Gerais, queixando-se de que “foram defraudados em 

bens que possuíam na fazenda da Boa Vista” 34.

Em síntese, durante o período escravista e nos anos próximos 

ao pós-abolição, alguns afrodescendentes tornaram-se senhores de 

pequenas parcelas de terras, recebidas em legado e heranças de 

seus ex-senhores. Muitos destes libertos tiveram dificuldades em 

manter a propriedade das terras, que, quase sempre, estavam em 

comum (pró-indivisas) com outros proprietários. Nem mesmo 

os filhos legitimados do Barão de Louriçal ficaram  imunes aos 

conflitos e à ambição  dos vizinhos e/ou parentes mais ricos e 

poderosos. 

Os desejos dos fazendeiros pelas terras dos que eram 

econômica e socialmente mais fracos não conheciam limites. Eles 

ambicionavam não somente as vastas  extensões de terras, como 

as deixadas pelo Barão do Louriçal aos seus filhos e amásia, quanto 

as ninharias de terras deixadas por dona Theodora  para seus ex-

cativos (cerca de um alqueire para cada um). Estas dificuldades 

ocorreram principalmente quando estas terras estavam em 

áreas valorizadas ou que se valorizaram, em razão das mudanças 

conjunturais. Nestas circunstâncias, os afrodescendentes sofreram 

a ação de seus vizinhos mais poderosos, que a partir de múltiplas 

estratégias procuraram alargar suas fronteiras, derrubando cercas, 

colocando gado, intimidando, e mesmo matando. Alguns destes 

conflitos chegaram aos tribunais de justiça e estão preservados 
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no rico acervo do Judiciário, em que podemos recuperar histórias 

e memórias dos embates travados no cotidiano dos pobres do 

campo, dentre os quais, os afrodescendentes.



A Força da Tradição 
dos Faxinais as Irmandades Místicas do 

Contestado
por Eloy Tonon*



Os valores, as tradições, os costumes seculares, 

corporificados na cultura sertaneja abrem horizontes revelando e 

ao mesmo tempo, desnudando o sentido de suas manifestações 

políticas, religiosas e econômicas na diversidade de lócus espaciais. 

Alterar costumes antigos matizados na cultura de um povo sempre 

gerará reações e conflitos duradouros, alguns com conotações 

de resistência política. A força da tradição se faz presente na 

região do Contestado, área de quarenta e oito mil quilômetros 

quadrados, disputada política e judicialmente entre os Estados 

do Paraná e Santa Catarina. Os sertanejos, tendo a liderá-los 

monges carismáticos, empreendem uma resistência e após uma 

reação contra as elites políticas e econômicas republicanas que 

maculavam e desrespeitavam seus valores culturais. 

A Igreja Católica européia, através da ordem religiosa 

dos franciscanos, se estabelece na região do Contestado (1892) 

três anos após ter sido extinto o padroado. A missão civilizatória 

dos franciscanos, através da pastoral catequética, foi desastrosa 

para os sujeitos sociais do sertão. O catolicismo concebido como 

um sistema de referenciais simbólicos tenta inculcar padrões de 

comportamento aos sertanejos. Os discursos e as práticas dos 

franciscanos apresentavam características peculiares, sendo os 

primeiros de difícil compreensão, os frades eram estrangeiros com 

forte sotaque da língua alemã. As práticas estavam amparadas na 

determinação política da Igreja com o dogmatismo romano. A 

pastoral catequética dos franciscanos violentou a tradição cultural 
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novos padrões de comportamento.

 A introdução da moral cristã propunha, a substituição de 

boa parte das práticas e rituais do catolicismo popular. Ainda, este 

período histórico estava marcado por profundas tensões sociais, 

transformações econômicas com a chegada do capital transnacional, 

imigrantes, construção da ferrovia e concessão de títulos de terras. 

Tensões políticas com o litígio sobre o território do Contestado, 

envolvendo os estados do Paraná e Santa Catarina.  A reação 

popular não ocorre unicamente contra o novo catolicismo, mas 

sim, contra o novo sistema que feria profundamente seus valores 

culturais. Os sertanejos defendiam práticas religiosas populares, 

impregnadas de crenças místicas, associadas às festas populares, 

aos monges, constituídas ao longo do tempo e alicerçadas em uma 

ética de fraternidade e  espírito comunitário. Entre os sertanejos  

sempre predominou o ideal comunitário, as festas religiosas sempre 

foram um momento ímpar para reunir a família, parentela e os 

vizinhos, a mais popular dedicada a São Bom Jesus durando vários 

dias. Outra prática comunitária, muito comum era o trabalho de 

“mutirão”, ou ainda denominado “puxirão”, no qual os parentes 

e vizinhos mais próximos reuniam-se para o trabalho coletivo, 

em determinada propriedade. O grupo partilhava o trabalho de 

roçada, capina ou colheita, coletivamente, tendo um final festivo, 

com farta alimentação e regado com muita bebida e cantoria. O 

espírito e a prática comunitária dos sertanejos remete aos faxinais, 

com a existência de inúmeros, situados ao norte de Santa Catarina 

e centro-sul do Paraná, região coberta de araucárias e ervais 

nativos. Constituíram-se historicamente a partir do declínio do 
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tropeirismo e da valorização da erva-mate no mercado externo. 

A conjuntura econômica ao final do século XIX não é nada 

favorável aos sujeitos sociais do sertão, as pressões modernizantes 

do novo governo republicano, do capital transnacional, 

dos imigrantes europeus - provocarão mudanças sociais e 

políticas significativas. Os sertanejos concebem mecanismos 

de autodefesa,  nos quais, o Faxinal assegurará sua reprodução 

social no novo contexto histórico de radicais transformações. A 

nova constituição de comunidades apresentará algumas formas 

peculiares de convivência social e apropriação do solo, das águas 

e das florestas. De forma democrática, com uma ética pautada 

em normas de conduta, partilham o uso comunal dos recursos 

naturais, dos criadouros, alguns faxinais até mesmo das áreas 

de lavoura. Na grande maioria das comunidades faxinalenses as 

áreas de lavoura eram privadas, lá praticavam uma agricultura 

de subsistência, plantio de milho, feijão, trigo, mandioca para o 

sustento e comercialização do pouco excedente. As mulheres, além 

dos cuidados com o lar, eram as responsáveis pela manutenção 

da pequena lavoura, os homens dedicavam-se à extração de 

erva-mate e cuidados com os animais nos criatórios coletivos. 

Juntamente com o gado, criavam-se porcos e galinhas, plantava-

se milho e feijão, esporadicamente trigo e cevada. Os produtos de 

fora, indispensáveis, eram os objetos de ferro e o sal.

 O vasto território do Contestado era formado basicamente 

de pequenas propriedades, alguns latifúndios se constituíram 

no limiar do período republicano, como o domínio de empresas 

transnacionais, na extração e processamento da madeira, mais 

ao sul oligarcas com a criação bovina extensiva. Ao norte do 
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território do Contestado encontramos uma região riquíssima em 

ervais nativos, no vale dos rios, Timbó, Paciência e Iguaçu. Nas 

proximidades dos rios situavam-se as vilas de Timbó Grande e 

Canoinhas, domínio dos coronéis Manoel Thomaz Vieira, João 

Pacheco e Arthur de Paula. Coronéis que especulavam com erva-

mate e vendiam lotes para os imigrantes, vêem o sertanejo como 

um pobre serviçal e com o agravamento do litígio entre os estados 

sobre a posse do território, o homem pobre do sertão tornar-se-á 

um intruso. 

Até a Proclamação da República, quando a propriedade 

das terras públicas pertencia ao governo imperial, o sertanejo 

tinha liberdade para a coleta livre do mate em terras devolutas. 

Na transição para o regime republicano, as terras públicas passam 

para os Estados e esses com governos controlados por coronéis 

fazem concessões das terras disponíveis para seus amigos e mandões 

políticos regionais. A situação se agrava para os trabalhadores dos 

ervais com a chegada dos imigrantes, da ferrovia rasgando o sertão 

e das empresas do Sindicato Farquhar na atividade de extração 

da madeira. A conjuntura política, econômica e social lhe era 

desfavorável e excludente, restando-lhe resistir e morrer, ou fugir 

para outros rincões, com poucas quinquilharias e muita esperança, 

deixando para trás o suor e lágrimas de uma trajetória repleta de 

luta, trabalho, sofrimento, ingratidão e injustiças. Para amenizar 

as agruras, e tentar refazer uma nova convivência comunitária de 

harmonia e paz, ele  buscará como referência crenças e valores da 

religiosidade popular. A crença no monge se acentua na medida 

do crescente abandono; no ano de 1908 desaparece João Maria 

de Santo Agostinho, já no ano seguinte tem-se noticias de um 
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novo monge, José Maria de Jesus. Conforme fontes históricas, 

ele aparece no Município de Mallet no ano de 1909, Palmas e 

Mangueirinha, 1910, Campos Novos 1911 e Curitibanos 1912.  

Em Curitibanos ocorre o primeiro ajuntamento de sertanejos ao 

redor do monge, nas terras do coronel Henrique de Almeida, 

adversário do Intendente municipal coronel Francisco de 

Albuquerque.  

 O reino dos oligarcas catarinenses estava delimitado 

nas regiões das cidades de Lages, Campos Novos e Curitibanos. 

Dominavam o partido republicano catarinense, tendo um papel 

decisivo nas discussões sobre os limites na questão do Contestado. 

Era um segmento que dava sustentação ao governo federal, e em 

contrapartida recebia as benesses econômicas e o auxílio militar 

para sufocar a rebeldia dos sertanejos. O moderno, engendrado 

pela nova república oligárquica exclui o sertanejo dos direitos, à 

educação e a manutenção de suas posses.

Os membros das comunidades faxinalenses, eram 

praticantes do catolicismo popular, acreditando em mandraqueiras, 

sortistas, videntes, benzedeiras e nos monges. Esses eram grandes 

líderes espirituais e mediadores entre os sertanejos faxinalenses, 

de uma prática de religiosidade popular ainda, na preservação da 

natureza, de uma vida comunitária pautada em valores éticos e 

morais. Os três monges com historicidade, João Maria D’agostinis, 

João Maria de Santo Agostinho e José Maria de Jesus, tiveram 

trajetórias de vida temporais e espaciais diferenciadas, similares 

na percepção aguda da alma sertaneja. Na região do território 

do Contestado, as fontes históricas indicam a existência de mais 

de cinqüenta monges, no entanto, com registros históricos e 
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manutenção na memória dos descendentes, apenas os três acima 

elencados. 

Um fato que desencadeará a ira do novo governo 

republicano é à imagem paternal do imperador, preservada e 

mantida na memória social como mítica no meio rural sertanejo. 

Fenômeno não restrito ao sertão do Contestado, mas antes 

encontrado em Canudos, no sertão da Bahia e outros movimentos 

sociais brasileiros. 

Euclides da Cunha, na obra Os Sertões, relata de forma 

explícita e categórica, que se tratava de uma luta real entre resíduos 

arcaicos preservados de um passado longínquo e duradouro e a 

nova ideologia da ‘modernidade’ concebida pelo novo regime 

republicano. Vislumbra uma pluralidade de visões de mundo de 

forças antagônicas, provocando um embate simbólico e após uma 

guerra, tendo de um lado uma sociedade dita arcaica e de outro 

um movimento civilizador. As elites republicanas irão legitimar 

a modernidade e o progresso, tentando remover tradições, 

constituídas no transcurso de mais de três séculos. Encontramos 

fortes reações para a manutenção de valores tradicionais igualmente 

no meio urbano, bastando lembrar a Revolta Armada (1893) no 

Rio de Janeiro, Revolução Federalista (1893) no Rio Grande do 

Sul, Revolta da Vacina (1904) no Rio de Janeiro, todos movimentos 

que puseram em risco a estabilidade do governo republicano1. Os 

movimentos contestatórios urbanos invalidam a tese republicana 

e de um segmento de intelectuais, entre os quais Euclides da 

Cunha, do isolamento como uma das razões do atraso. Era comum 

encontrar simpatizantes do monarquismo no meio rural e urbano, 

compostos de significativa parcela de sujeitos sociais com valores 
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diferenciados daqueles da elite modernizante. Devemos considerar 

também, que a missão civilizatória da modernidade, não estava 

dissociada das teorias racistas que difundiam intensamente a 

inferioridade dos sujeitos sociais negros e mestiços. Não somente 

no Brasil, mas nos paises vizinhos a teoria da inferioridade racial 

era difundida, bastando ver que o caudilho argentino Sarmiento 

defendia que o progresso seria alcançado desde que houvesse uma 

renovação total da população das Américas Latina e Portuguesa. 

A população da América Latina, constituída demograficamente 

de composição racial negra, mestiça e cafuza, sinalizava o atraso, 

o arcaico, enfim, o obstáculo para o verdadeiro progresso. Alguns 

intelectuais defendiam a teoria da herança de nossos traços 

culturais ibéricos como impeditivos para o progresso. As elites 

modernizantes eram defensoras do secularismo, do darwinismo 

social e da imigração européia, teorias e ações de redenção ao atraso 

e avanço célere para a modernidade que traria o progresso. Para 

alcançar os objetivos teóricos e práticos das mudanças que levariam 

ao progresso, não hesitaram em usar o canhão, a metralhadora, a 

winchester, atemorizando, hostilizando e matando os sertanejos. 

Os reformadores republicanos se consideram os redentores, 

messias, arautos da verdade, do conhecimento, impondo de 

maneira autoritária o seu ideário de modernidade.  

A constituição das associações faxinalenses no ideário das 

elites republicanas, contrariava o princípio da força da iniciativa 

individual como mola propulsora das transformações sociais. As 

mesmas elites, simpatizantes da teoria de Tocqueville, afirmavam 

que o segredo da criatividade e do dinamismo norte-americano 

estribava-se no forte individualismo. Para Tocqueville, o forte 
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individualismo dos anglo-saxões impulsionará o progresso da 

coletividade norte-americana, em detrimento do espírito 

associativo latino gerando uma sociedade paternalista dependente 

da burocracia do Estado. 

A relação do Estado com o indivíduo era uma combinação de 

repressão e paternalismo. Não gerava a cidadania, no máximo criava 

a estadania, a incorporação ao sistema político pelo envolvimento 

na malha crescente da burocracia estatal. Deturpava-se, ao mesmo 

tempo, a boa modernidade e a boa tradição2. 

Tendo como fim uma tentativa de buscar explicativos 

plausíveis na constituição dos faxinais, retomo inicialmente a 

Lei de Terras de setembro de 1850. Há um grande consenso na 

historiografia brasileira que a referida Lei, além de disciplinar o 

acesso a terra, dificultou e impediu a posse da terra por parte da 

população pobre, os sertanejos  e alguns grupos de imigrantes. 

“num regime de terras livres o trabalho tinha que ser cativo, 

num regime de trabalho livre a terra tinha que ser cativa”3. Aqui 

transparece claramente um empecilho legal para a constituição de 

uma economia formada pela propriedade familiar. Os pleiteantes 

ao acesso a terra a conseguiriam, mediante alienação onerosa das 

terras públicas, não sendo portanto um acesso fácil e democrático, 

exceto para as elites. Houve um pequeno avanço com a Lei 304, 

de 1954 na qual as terras passaram a ser vendidas aos colonos, 

com condições melhores, sendo feito o primeiro pagamento no 

fim de três anos, além do apoio técnico. É pouco provável que 

os sertanejos tivessem conhecimento da regulamentação da lei, 

reduzidas igualmente as possibilidades de reagir diante do poder 
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político e econômico dos usurpadores, inseridos em um contexto 

histórico de arbitrariedades. 

No alvorecer do período republicano, na região do 

Contestado se intensificou um processo de privatização dos ervais, 

estabelecendo uma contradição no sistema de coleta de mate, 

proibindo assim o acesso dos coletores ao produto. O processo 

de intensificação de apropriação jurídica das terras, a partir da 

primeira Constituição republicana (1891) irá agravar cada vez 

mais a situação dos posseiros pobres. A primeira constituição da 

nova República manteve intacto o primeiro artigo da  lei de Terras 

de 1850: “Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por 

outro título que não seja o de compra”. Os sertanejos pobres, não 

dispunham de recursos para compra de terras, sequer tinham 

condições financeiras para pagar os agrimensores medirem as 

terras, as quais teriam direito legalmente, por serem posseiros, não 

esquecendo que tinham os dispêndios de selos para encaminhar a 

solicitação junto às autoridades governamentais para a legalização 

dos processos de pleito. Aproveitando-se dessas debilidades, os 

usurpadores requeriam as terras às estâncias superiores, tornando-

se assim proprietários em detrimento dos sertanejos posseiros que 

ali estavam albergados. 

Lançando um olhar no contexto econômico e político 

na região do Contestado nota-se que diferia bastante da região 

de São Paulo com a lavoura cafeeira. Aqui, os poucos coronéis 

e estancieiros dedicavam-se à pecuária extensiva e a extração 

de erva-mate, atividades que requeriam menos mão-de-obra do 

que a cafeicultura. Importante era manter uma grande área de 

campo, ou de mata nativa, objetivando explorá-las sem muita 



106

mão-de-obra, com peões e ervateiros baratos. Para manter uma 

fazenda com cinco mil cabeças de gado bastariam seis homens. Os 

extratores de erva mate recebiam por empreitada, e não um soldo 

diário. “os homens que descobriram os ervais e se internaram 

na floresta para o trabalho extenuante ao longo dos meses mais 

rigorosos, mal ganhavam às vezes para comer durante a maior 

parte do ano4”. O referido autor afirma, ainda, que os extratores 

de erva-mate compunham uma população de sujeitos sociais que  

andavam descalços e maltrapilhos. 

 A política imperial de imigração não criou dificuldades 

para o imigrante tornar-se proprietário na região sul, muito pelo 

contrário, por tratar-se de uma região altamente estratégica em 

termos geopolíticos, o povoamento com os imigrantes recebendo 

as terras para pagar em longo prazo, às vezes até com subsídios 

para a prática de uma agricultura de subsistência. Encontramos 

na História do Contestado não unicamente o estímulo e incentivo 

dos governos provinciais, com o objetivo de atraírem imigrantes, 

mas igualmente de empresas privadas. No início do século XX 

(1908), a empresa norte americana, Brazil Railway Company, 

sob o comando de Percival Farquhar, assume a construção da 

ferrovia, trecho entre o Paraná e Rio Grande do Sul. A ferrovia 

ao atravessar o território do Contestado teve seu traçado contíguo 

ao Rio do Peixe com a concessão de explorar a madeira 15 

quilômetros de cada margem da ferrovia. A mesma empresa 

constituiu várias subsidiárias para comercializar terras com grupos 

de imigrantes, ao longo da ferrovia e outras localidade próximas. 

Foram constituídas as empresas de imigração Hanser, Quaker e 

Picolli, que passaram a comercializar lotes de terras nos vales dos 



107

rios do Peixe, Iguaçu, Negro e Itajaí. As terras comercializadas 

eram devolutas, portanto de domínio público, nas quais boa parte 

destas ocupadas por posseiros pobres, que foram desalojados. O 

banimento da terra dos sujeitos sociais sertanejos, posseiros de 

várias décadas, provocará um êxodo para outras áreas de terras 

devolutas. Muitas famílias, com a parentela, deslocam-se para 

outras regiões de terras públicas, reiniciando um novo processo 

econômico de sobrevivência, criação de animais em campos 

coletivos, extração da erva-mate nas florestas nativas e pequena 

lavoura de subsistência. Estruturam-se diversos Faxinais em 

regiões não pretendidas inicialmente pelos projetos de colonização 

com imigrantes.  Os grupos errantes de sertanejos, constituídos da 

parentela, se dirigiam para regiões inóspitas, distantes dos ícones 

da modernidade republicana, da ferrovia, das serrarias da Lumber5 

e dos núcleos de imigrantes europeus estabelecidos ao longo da 

ferrovia, nos vales do rio do Peixe.  Analisando o contexto de 

exclusão do sertanejo, unicamente sob o prisma do econômico, 

diria que substitui um espaço devoluto por outro, sem grandes 

perdas. Focando o cultural, as perdas foram infinitas, o espaço 

socialmente construído, no qual estão enterrados seus ancestrais, 

no qual conviveu profundamente com a religiosidade popular, 

tendo nas festas, nos monges e no mutirão a constituição de uma 

identidade, que a modernidade hostilizou e rejeitou. Resta-lhes 

a exemplo dos israelitas a busca de uma terra prometida, sem 

males, lócus no qual possam reestruturar uma prática econômica 

de sobrevivência comunitária, em sintonia com uma ética e 

moral do catolicismo popular. A terra prometida, para muitas 

famílias de sertanejos, apontava para locais distantes, no sertão 
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do Contestado, no qual poderiam estruturar-se, sob uma nova 

modalidade de comunidade. Optam inicialmente e constituem 

comunidades de faxinais, após o inicio dos ataques das forças 

repressivas republicanas associadas aos coronéis e vaqueanos6, 

formam ajuntamentos e passam a gravitar ao redor do monge 

José Maria de Jesus, inicialmente em Curitibanos e em seguida 

no Faxinal do Irani, sendo atacados pelas forças do Regimento 

de Segurança do Paraná. Morre no combate o grande condutor, 

guia político e espiritual, o monge. Após a morte do monge José 

Maria, na localidade do Faxinal do Irani, os poucos sobreviventes 

do combate dispersam-se por vários caminhos e veredas. A escolha 

do Faxinal do Irani, após a expulsão de Curitibanos não é fortuita; 

o monge José Maria de Jesus conhecia a região, já havia transitado 

anteriormente em local muito próximo, na Vila de Palmas e os 

sertanejos tinham comunicação com o grande líder do Faxinal, 

Fabrício das Neves. Ainda, alguns parentes já estavam sediados 

no referido Faxinal. 

O personagem, monge José Maria de Jesus, familiar aos 

sertanejos, tendo sido o último guia político e espiritual, ao morrer 

perde o sentido histórico de grande condutor de seu povo, sobrevive 

no imaginário de seus seguidores como o grande profeta, e após 

a morte transforma-se em messias, ele retornará para salvarem 

os seus, e estruturar uma nova ordem de justiça, igualdade e 

paz. A  sua morte desperta crenças que se haviam cristalizado 

na memória dos sertanejos, no transcurso das peregrinações nos 

sertões catarinenses. A morte de José Maria irá, igualmente, avivar 

os anseios de mudanças das condições sóciopolíticas e econômicas; 

urgia buscar os caminhos para engendrar as transformações 
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pretendidas, não apenas a reação dos oprimidos do meio sertanejo 

contra os opressores, como retratou o pensamento marxista do 

sociólogo Vinhas de Queiroz, que se debruçou sobre o tema. Na 

análise de tendência marxista, para o sociólogo, o monge é tido 

como um revolucionário ou transformador social, surgindo como 

uma alternativa a uma modernização excludente.

Uma leitura euclidiana sobre o Conselheiro o retrata 

como um sujeito que representa o atraso na nova sociedade, que 

caminha a passos largos para o desenvolvimento. No imaginário 

das elites rurais e urbanas, a figura do beato a exemplo do 

monge, significou sempre o atraso, a irracionalidade, a anomia, 

o arcaico e o à monarquia. Seus seguidores ou consulentes eram 

estigmatizados como primitivos, em especial nas pregações dos 

franciscanos e através dos jornais, porta-vozes do poder.

Os sertanejos não estariam sós, o monge viria em seu 

socorro à frente de um grande exército para a reinstalação da 

antiga estrutura de poder, a “Ordem Divina” (Monarquia) e 

esmagaria a “Ordem Satânica” (República). Há uma profusão 

de textos que analisam a luta de representações, “Monarquia 

versus República”, um dado recorrente não unicamente na 

literatura especializada, mas nos relatórios de cronistas de jornais 

e de campanha, igualmente de memórias dos depoimentos de 

remanescentes do movimento. O apelo a um passado real na 

monarquia mítica é resultante das radicais mudanças que ocorrem 

no sertão do Contestado, essas como inovações da modernidade e 

desmandos republicanos, a confluência das temporalidades que se 

chocavam naquele momento. Portanto, a rejeição dos sertanejos à 

ordem republicana se consubstancia no imaginário, na pregação 
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dos monges, na estruturação das Irmandades Místicas e na vinda 

do Exército Encantado de São Sebastião, acompanhado de José 

Maria e os mortos do Irani.

A corporificação da nova ordem se constituía a partir das 

Irmandades Místicas, o isolamento propicia uma visão de mundo 

própria, no qual tudo era compartilhado e todos os “irmãos e 

irmãs” estavam prestes a alcançar a Monarquia idealizada, “a 

lei de Deus”. Foram as Irmandades que indicaram o projeto 

político da nova sociedade almejada: a igualdade, a fraternidade, 

o partilha da terra, dos bens, das tarefas diárias, a escolha dos 

dirigentes democraticamente e o fim da propriedade privada. 

Portanto, a insurgência dos sertanejos contra a ordem republicana 

e eclesial (catolicismo ortodoxo) não transcorre unicamente com 

a cristalização no imaginário de elementos messiânicos, mas do 

clima de agitação social e de mudanças estruturais que foi gestado 

em seu meio.  

Os membros das Irmandades Místicas herdaram a força 

da tradição, a autonomia econômica e administrativa do Sistema 

de Faxinal que os sertanejos conheciam, sendo que muitos 

deles integravam. Compartilhavam comunitariamente as terras 

cultiváveis, as pastagens, as florestas e outros bens. O Sistema 

de Faxinal, ao norte da região do Contestado, apresentava uma 

característica marcante na sobrevivência de muitos sertanejos. 

Daí advém à plausibilidade na constituição das Irmandades 

Místicas, não unicamente como lócus para uma prática de rituais 

da religiosidade popular, mas o espaço no qual moldam uma 

convivência de profunda solidariedade advinda da força da 

tradição dos faxinais.
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A concepção de uma pretensa modernidade, engendrada 

nos sertões catarinenses, provocou enorme crise no modo de vida 

tradicional dos sujeitos sociais sertanejos. O que para o regime 

republicano representava um avanço econômico e integrativo, 

para os sertanejos era uma força desagregadora somada à crise, 

ora latente, ora explícita, entre as forças políticas regionais, 

coronéis e oligarquias estaduais. O novo regime republicano era 

para os sujeitos sociais do sertão uma fantasmagoria. Ao adentrar 

no sertão, a modernidade trouxe consigo uma nova concepção 

de trabalho e ocupação do espaço, a terra deixou de ser um 

instrumento de sobrevivência para tornar-se um bem econômico 

a ser explorada exaustivamente, a apropriação da terra via legal 

– compra – litigiosa – usurpação – provocando um deslocamento 

de sertanejos. 

A resistência militar à República tem sido vista não apenas como luta 

pela manutenção da terra, mas também como conservadorismo em 

relação às rápidas alterações estruturais e conjunturais que vinham se 

operando na região7.

O efeito desse processo nas comunidades sertanejas, 

associado ao rompimento das lealdades costumeiras, a dissolução 

dos pactos do patronato, a chegada de outros valores culturais 

com a absorção de trabalhadores de outras regiões e imigrantes 

provocou um grande impacto e teve um resultado doloroso e 

catastrófico para os padrões sociais e culturais vigentes. É oportuno 

lembrar que as teorias positivistas sobre a inferioridade das “raças”, 

não européias, também serviam como uma forte justificativa para 

a marginalização da população no regime republicano.
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Os sertanejos, desarraigados do espaço e de seus valores 

éticos e morais fundamentais, passam a formar um enorme 

contingente de sujeitos sociais que irão perambular pelo sertão 

em busca da sobrevivência material. Na romaria, em busca de um 

novo espaço geográfico, se cristaliza no imaginário dos sertanejos 

a rebeldia e, ao mesmo tempo, a necessidade de produzir práticas 

e estratégias de defesa capazes de contrapor as forças invasoras.

Após o primeiro enfrentamento armado, nos campos 

do Faxinal do Irani, no ano de 1912 e a formação das primeiras 

irmandades, no ano seguinte, várias crenças presentes na cultura 

sertaneja se intensificam e se aprofundam. Não apenas as crenças, 

mas igualmente tradições culturais fortemente estruturadas no 

parentesco, compadrio e mutirão, re-emergem no imaginário 

como uma nova força a ser retomada para concretizar e legitimar 

a coesão e sobrevivência do grupo, diante de um novo contexto 

histórico. O ponto de referência dos sertanejos dispersos para 

cristalizar a coesão da comunidade nesse contexto são os elementos 

messiânicos, profecias e discursos do monge, preservados na 

memória e na prática da religiosidade popular. Há um agastamento 

visível do catolicismo ortodoxo dos crentes nas predições do 

monge, passando ao imaginário a formação de uma comunidade 

mística, onde, irmanados e organizados esperariam o retorno de 

José Maria, à frente de um exército sobrenatural de guerreiros 

acompanhado de São Sebastião.; “O monge estava a serviço e 

era a expressão da autonomia do mundo religioso rústico”8. A 

morte de José Maria suscita o surgimento de uma ideologia da 

esperança, que traz alento e paciência, sem provocar o desejo de 

novos confrontos imediatos, apesar de manifestar coletivamente a 
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recusa em admitir a dominação do intruso e estranho. 

Fenômeno similar ao dos palestinos do período do 

nascimento de Jesus, os sertanejos, em alguma medida, acreditavam 

em uma solução messiânica para resolver as inquietudes espirituais 

e as dificuldades materiais.

Governando a existência dos fiéis havia, assim, um conjunto de regras 

bem definidas, apoiadas em um substrato de crenças religiosas que 

davam aquelas sua validez; esse conjunto de regras foi se desenvolvendo 

à medida que o grupo tomava consciência, acabando por lhe dar a 

configuração especial que adquiriu. Estrutura interna, regras de vida, 

embora correspondendo ao normal no interior brasileiro, precisavam, 

para serem seguidas, do beneplácito do messias, de quem portanto 

pareciam emanar9.

A gênese da constituição das Irmandades Místicas 

transcorreu no clima de dispersão, abandono e cerceamento a 

que estavam submetidos os sertanejos, o líder morrera, estavam 

acossados pela forças públicas e privadas repressoras. Criou-se um 

ethos para o surgimento de novas lideranças, essas iriam aglutinar 

os sujeitos sociais crentes e, ao mesmo tempo, legitimar a esperança 

do retorno do monge, agora consagrado como um grande 

guerreiro. Os sertanejos, nas pequenas vilas, nos cruzamentos das 

picadas, nas visitas aos compadres, no contato com mascates do 

sertão, em suas idas e vindas para outros vilarejos, só falavam na 

ressurreição do monge e na Guerra de São Sebastião. Estavam 

impregnados de uma profunda crença e já redesenhando como 

poderia acontecer, ou melhor, como o seu antigo líder morto se 

manifestaria, orientando assim, os passos a serem percorridos pelos 
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seus seguidores. A primeira manifestação se deu com a vidente 

Teodora, menina ainda, onze anos de idade, neta de Euzébio de 

França, amigo e seguidor de José Maria, residente no vilarejo de 

São Sebastião das Perdizes. A menina teria dito ao avô que num 

galpão próximo á residência da família teria avistado três homens, 

sendo um deles José Maria. A notícia se espalhou rapidamente nos 

arredores do vilarejo, bastou para que lá se dirigissem a família e 

moradores, iniciando as rezas e ladainhas recitadas no tempo do 

monge, alguns dos penitentes afirmaram ter avistado uma luz que 

subiu aos céus ao entardecer. Com o anúncio das visões e “curas” 

de Teodora se intensificou a romaria de consulentes, devotos e 

curiosos, sempre na expectativa de reencontrar o monge. Nasce 

assim a primeira irmandade mística no sertão do Contestado.

 Para o historiador Paulo Pinheiro Machado seriam os 

primeiros traços do surgimento do “comunismo caboclo”, já 

o historiador Dinarte Belato afirma ter sido a constituição das 

irmandades o berço do nascimento do “Movimento dos Sem 

Terra” – MST. O comunismo como ideário exclui a religiosidade, 

os movimentos de trabalhadores estruturados e salientes bem 

mais tarde, fundem suas atividades iniciais com as Comunidades 

Eclesiais de Base da Igreja Católica. Nas comunidades místicas 

que irão se estruturar, bem como, nos movimentos católicos e de 

trabalhadores sem terra, há uma simbiose entre as reivindicações 

políticas e econômicas e a formação de lideranças com o esteio 

místico-religioso. Um dado econômico a ser levado em conta diz 

respeito à similitude em tempo, espaço e contextos diferentes, 

da exclusão do homem de sua terra. Realço a semelhança na 

ocupação de fazendas “improdutivas” pelo MST e os ataques dos 
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Piquetes Chucros10 dos sertanejos para arrebanhar gado e viveres, 

nos momentos de carestia alimentar. Trajetórias e contextos 

históricos muito similares, podendo ser aproximados, o desejo 

da rápida modernização com ótimos atrativos para o capital 

transnacional e os imigrantes e inclusão dos produtos brasileiros 

no mercado externo, ambos excludentes para o posseiro e pequeno 

proprietário. 

Como afirmou Rui Facó “os males do monopólio da terra” 

são uma marca profunda de nossa formação histórica e política, 

formando um contingente expressivo de excluídos, muitos irão 

encontrar na religião a manifestação e a luta social. O mesmo 

historiador, ao escrever sobre os principais movimentos sociais do 

Brasil: Canudos, Juazeiro e o Contestado, diz que todos eles tiveram 

um fundo “perfeitamente material”, sendo sua exteriorização 

mística ou messiânica “apenas uma cobertura a esse fundo”11. A 

análise marxista de Facó não contempla uma interpretação mais 

profunda sobre outras mudanças estruturais e conjunturais que se 

operam na região, um novo substrato cultural trazido através da 

chegada do imigrante, do trabalhador da ferrovia, da mudança 

na nova relação capitalista do trabalho, da chegada da pastoral 

do catolicismo romano com os franciscanos. Facó, ao impingir a 

questão unicamente ao monopólio da terra como motivação de 

luta social dos sertanejos, empobrece a análise. 

A característica estruturante das irmandades estava 

pautada na disciplina, misturando, de forma explícita preceitos 

religiosos e disciplina militar. As admoestações, surras e castigos 

eram constantes nas irmandades, afirmava-se serem necessários 

para “tirar o diabo do corpo”. Uma prática igualmente adotada pelos 
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jesuítas, três séculos anteriores, nas reduções que congregavam os 

índios guaranis. O espaço da irmandade é o lócus do congraçamento 

permanente, da alegria, da festa, das vivas, dos churrascos, das 

rezas, das procissões e do imaginário rico nos prenúncios vindouros. 

Características marcantes da força da tradição, herdados dos 

Faxinais, das festas religiosas, dos mutirões, enfim, um todo que 

manifesta uma vida comunitária, de um passado recente para um 

presente revivido. Sentiam-se os sertanejos libertos em um novo 

século. O significado de “liberto e novo século” representava o 

retorno ao tempo mítico do período monárquico, no qual viviam 

em harmonia com a natureza e na alegria festiva com a prática 

religiosa, parentela e amigos. Estamos em outro século, não tem 

um significado linear milenarista, idealizado, de novos tempos, 

mas de tempos de outrora, idos, míticos. Para os sertanejos, 

as pregações contundentes dos franciscanos tinham um sabor 

amargo, em especial quando se reportam aos malefícios causados 

pelos seus venerandos monges. A pastoral dos franciscanos, em vez 

de serenar, provocava um efeito inverso, o acirramento dos ânimos 

entre o misticismo dos monges e a catequese dos sacerdotes. 

As Irmandades Místicas constituíram um cerimonial muito 

complexo e, ao mesmo tempo, muito rico, tudo convergia para o 

aprofundamento da disciplina, motivação e da coesão, virtudes 

herdadas por força da tradição. Os ingressantes nas irmandades 

obrigatoriamente colocariam á disposição da comunidade todos 

seus bens, estoque de produção agrícola, recursos financeiros, 

gado. Uma poesia coligida e publicada na obra, O último jagunço 

(1995), do escritor catarinense Euclides J. Felipe retrata fielmente 

a força da tradição sertaneja. Chorando / Nosso terrero / Aqui nascerero 
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/ Os pai e irmão. Chorando / Por nossa terra / Fazendo guerra / Cá no 

sertão. Zé Maria foi nosso chefe / Que tombo lá no Irani / Não magoando 

o Paraná / Nóis queria ficá aqui / Se essa posse Deus nos deu / Não 

podemo mais saí. Chorando / Por essas fontes / Por esses montes / E os 

coxião. Chorando / O sol nascendo / E se escondendo / Na escuridão. 

Nossas armas são as ferramentas / Pro trabáio temo as mãos / O Governo 

é traicoero / Nos vendeu p’outra nação / Semo agora expatriado / Deus 

nos dê sua compaixão. Chorando / Nossas lembranças / As nossas danças 

/ E a tradição. Chorando / Nossos amores / Nossos lovores / E as devoção. 

Deus proteja nossas vidas / Nas filera de S. João / No Exército Encantado 

/ Que formô São Sebastião / Vem nos dá a liberdade / Nóis livrá da 

escravidão. Chorando / Vamo levando / Aqui cantando / Esta Canção. 

Chorando / Aqui perdido / Temo ferido / O coração!

Chama de imediato a atenção, no primeiro quarteto, a 

manifestação da sacralidade da terra, lócus de nascimento dos 

ancestrais, pais e irmãos, o sentido da terra não apenas material, 

mas de um espaço socialmente construído durante várias gerações. 

O sentido dado a esse espaço nutria o imaginário, há a necessidade 

de ser defendido desencadeando uma guerra, é preciso lutar para 

manter o espaço que está em poder do “inimigo”. Na estrofe 

seguinte o relato da morte do líder, o sentido pacífico da presença 

no território paranaense e o desejo de permanência no espaço que 

pertence a eles como filhos de Deus. A estrofe exprime a riqueza 

do imaginário e a terra como um patrimônio divino, os homens 

não têm o poder de subtrair um espaço que é dádiva de Deus. 

Ainda, nas quadrinhas subseqüentes, relatam o apego às belezas 

naturais, às fontes, os montes, coxilhas, o nascer e o pôr do sol 

ficaram no saudosismo de um tempo de outrora. São trabalhadores 
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e não criminosos, o governo é o Judas traidor, vende a terra para 

os estrangeiros, a terra foge debaixo de seus pés restando-lhes 

unicamente a proteção do monge e do divino. O que restou de tudo? 

Chorar as lembranças, a dança, as tradições, os amores e louvores; 

renovar a esperança de liberdade, a vinda do exército encantado 

de São Sebastião iria redimi-los do cativeiro. Com o coração ferido 

encontram o norte quando se espalha a notícia da ressurreição 

de José Maria, na Irmandade de Taquaruçu; a exemplo dos reis 

magos todos se dirigem para o local, ávidos do encontro com o 

messias. O messias não ressuscitou, mas manifestava-se através 

de mensageiros videntes, é nesse contexto histórico de profundo 

misticismo que os sujeitos sociais minimizam os sofrimentos do 

abandono e das constantes peregrinações. 

As Irmandades Místicas dos sertanejos não tinham a 

pretensão de instaurar o reino de Deus e sim o reinado da paz, 

prosperidade, justiça e harmonia fraterna entre os devotos do 

monge. A vinda do monge, acompanhado do exército de São 

Sebastião, colocaria fim à corrupção, e à opressão e aniquilaria 

a ordem política republicana, ensejando uma nova ordem social 

para os “eleitos”, sem ser a restauração monárquica.

Permanece no imaginário a rebeldia, decorrente 

dos descasos, das injustiças e ultrajes cometidos pelas elites 

econômicas e políticas. E os descendentes? Estão pulverizados 

em todo o território do acontecimento, nas cercanias das cidades, 

empobrecidos, nas áreas rurais como meeiros, agregados, bóias 

frias, em algum Faxinal que ainda sobrevive às duras penas, sob 

o manto protetor do monge, nos acampamentos do MST, na 

esperança de uma racional reforma agrária que acena com um 
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pedaço de chão sagrado. Um destino cruel para os sertanejos e a 

glória para os intrusos da modernidade, da ganância política e do 

equivocado civismo patriótico republicano.

As Irmandades Místicas e os Faxinais ocupam um espaço 

significativo na História Regional e por que não na História 

do Brasil? a singularidade na organização e funcionalidade 

de comunidades de sertanejos, no início do século XX com 

características peculiares. Alguns poucos Faxinais ainda resistem, 

sobrevivendo à pressão do agronegócio e das monoculturas de 

exportação. 
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Terra de índio, terra de 
ninguém

Conquista e civilização da banda oriental da 
Capitania de Minas – Termos de Mariana e 

Barbacena: Sertões dos Rios da Pomba e Peixe 	
por Francisco Eduardo Pinto



Dando continuidade ao nosso escopo de compreender 

o processo de ocupação da capitania de Minas e, em particular, 

da Comarca do Rio das Mortes, através da doação de sesmarias, 

voltamos nossa atenção para a sua banda oriental. Considerando 

que a região, antes da presença dos colonos, era majoritariamente 

ocupada por índios de diversas etnias, não há como estudar 

a colonização dessas terras sem trazer à cena seus primeiros 

moradores: os índios. Estamos conscientes do alcance limitado 

desse estudo, sobretudo, pelo apagamento da memória indígena 

tanto na historiografia quanto na própria documentação. Como 

buscamos também perceber os conflitos pela posse dessas terras, 

uma das grandes dificuldades está na identificação dos índios como 

parte desses conflitos. A documentação em geral registra para 

os índios – quando registra – nomes e sobrenomes portugueses, 

quando muito os apresenta em designações um tanto quanto 

confusas como “carijós” e “bastardos”.

Apesar da proximidade com os centros administrativos 

da capitania de Minas Gerais e da Comarca do Rio das Mortes 

e de divisar com a capitania do Rio de Janeiro, sede da colônia, 

a ocupação das terras no limite leste dessa comarca aconteceu, 

efetivamente, um quarto de século após a conquista do sertão 

do São Francisco. Os requerimentos de sesmarias concentram-se 

no último lustro do século XVIII e, posteriormente, no terceiro 

qüinqüênio do XIX, já com a região pacificada. Nem mesmo a 

vizinhança do Caminho Novo, a mais importante via de acesso às 



minas, facilitou a povoação desta região. Motivos vários podem 

ser citados: a densa floresta, as terras montanhosas, o clima 

extremamente quente e úmido, as febres, os bravos índios Coropós, 

Coroados, Puris e Botocudos (sendo as duas últimas nações as 

mais temidas) e, sobretudo, o desinteresse inicial da metrópole em 

franquear entradas para as minas.

Com o crescente esgotamento das minas, os demais 

obstáculos, a duras penas, seriam lentamente removidos. Os 

projetos de encontrar novos veios auríferos sempre estiveram 

na mente das autoridades da capitania. À medida que viam-se 

frustradas as descobertas de metais raros, a riqueza seria a própria 

terra que, removidos os obstáculos, se manifestaria fértil e seria, em 

meados do século XIX, área de expansão da nova riqueza: o café. 

A fertilidade era quase evidente, dada a presença da exuberante 

mata atlântica, sinal de solo rico e propício às atividades agrícolas. 

Isso também era sinalizado por uma rica bacia hidrográfica 

formada pelos caudalosos afluentes da margem direita do rio 

Doce e esquerda do Paraíba, com seus inúmeros rios, ribeirões e 

córregos caudatários.

O estudo da documentação nos dá uma idéia inicial de 

que a conquista da banda oriental das Minas foi muito mais árdua 

que a dos sertões do São Francisco, apesar da distância muito 

maior destes em relação aos centros administrativos da capitania 

e da colônia.

A conquista desse território oriental se inicia na década 

de 1760, recebe maior fôlego a partir de 1780 e se consolida na 

virada do século e primeiro quartel do XIX. É emblemática a 
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fala do governador D. Rodrigo José de Menezes, quando escreveu 

para os comandantes dos distritos de ordenanças dos mais 

diversos pontos da capitania requisitando braços para a conquista 

dos sertões orientais. Ordenava aos oficiais que recolhessem os 

vadios, malfeitores, libertinos, desordeiros e desocupados de suas 

jurisdições e os enviassem presos para Vila Rica. Ali, teriam esses 

vagabundos duas alternativas: “a farda para o Rio Grande ou a 

foice para o Cuieté”. Na verdade, não só para a Conquista do 

Cuieté, mas também para o sertão do rio da Casca e Serra dos 

Arrepiados, sertão dos rios da Pomba e Peixe, enfim, para toda 

a mata geral à margem direita do rio Doce. A margem esquerda 

ainda esperaria quase cem anos para ser desbravada e foi, então, 

o refúgio dos índios bravos que não quiseram se submeter aos 

aldeamentos. 

A construção de estradas foi uma das principais estratégias 

de ocupação dos sertões orientais. Antes de sua abertura, o acesso 

àqueles sertões só era possível descendo o rio Doce em canoas e 

subindo pelos seus afluentes da margem direita que em alguns 

pontos eram encachoeirados. Estradas que, a princípio, não 

passavam de picadas na mata por onde só poderiam transitar 

pedestres, tais caminhos foram sendo alargados permitindo a 

passagem de cavalos e mulas, facilitando o transporte das cargas 

que antes seguiam na cabeça dos escravos e dos índios mansos.

 Os experimentos minerais indicavam que a vocação da 

região não seria para a mineração, apesar de as entradas para a 

descoberta de ouro continuarem até os últimos anos do século 

XVIII e primeiros XIX. Restava, então, ocupar a terra e fazer o 

seu amanho, transformando as matas em roçados, ampliando as 
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fronteiras agrícolas da capitania. O padre Manoel Luís Branco, 

capelão da entrada que se fez nos Arrepiados, por volta de 1780, 

já dizia que “o sertão é sadio, tem muitas aguadas e boas, as 

terras lavradias não são tão boas beira-rio, tendo-as bem boas 

para os lados”1. No princípio, até mesmo o extrativismo de 

plantas medicinais – puayas2 – esteve presente, aproveitando-

se o conhecimento que os povos indígenas tinham da mata. O 

padre Manoel de Jesus Maria queixava-se ao governador de que os 

comerciantes de puayas engabelavam os índios com cachaça e os 

afastavam de suas aldeias, desamparando suas famílias, para que 

pudessem coletar as plantas para eles. O extrativismo de plantas 

medicinais, nos séculos XVII e XVIII, também foi uma das fontes 

de receita dos padres jesuítas em suas missões pela colônia afora. 

A exuberante mata atlântica que dominava o sertão oriental das 

Minas era um viveiro natural de “puayas” e ninguém melhor do 

que os gentios para conhecer sua flora e sua aplicação. O valor 

comercial dessas plantas não pode ser desprezado, como bem nos 

informa Sérgio Buarque de Holanda em Caminhos e Fronteiras, no 

capítulo “Botica da Natureza”:

No largo aproveitamento da fauna e flora indígenas para a fabricação 

de mezinhas, foram eles [os paulistas] precedidos, aparentemente, 

pelos jesuítas. Estes, antes de ninguém, souberam escolher, entre os 

remédios dos índios, o que parecesse melhor, mais conforme à ciência 

e à superstição do tempo. Mas só a larga e contínua experiência, 

obtida à custa de um insistente peregrinar por territórios imensos, na 

exposição constante a moléstias raras, a ataques de feras, a vinditas do 

gentio inimigo, longe do socorro dos físicos, dos barbeiros sangradores 

ou das donas curandeiras, é que permitiria ampliar substancialmente 
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e organizar essa farmacopéia rústica3.

O aldeamento dos índios e a criação dos Diretórios para 

administrá-los datam, na região, de 1768. Mesmo que possamos 

dar algum crédito às boas intenções originais de civilização dos 

índios promovida a partir do período Pombalino, possivelmente, 

resultado dos ventos iluministas que sopravam sobre Portugal, 

houve, por trás de tudo, outros interesses que não só o bem estar 

dos selvagens.

A princípio, os governadores e colonos investidos de 

alguma autoridade praticaram uma política diferente da que 

se praticou nas Minas da segunda metade do século XVII para 

a primeira do XVIII. Política que acabou descambando para a 

exploração da mão-de-obra, aculturação forçada, ocupação das 

terras e, por fim, a guerra de extermínio que o Príncipe Regente 

D. João declarou, em 1808, aos Botocudos que resistissem aos 

aldeamentos.

No alvorecer das Minas, a prática levada a cabo, 

principalmente por bandeiras paulistas, foi a do apresamento dos 

gentios mais dóceis e o extermínio dos mais resistentes. Na banda 

ocidental da capitania, região do São Francisco, os povos indígenas 

que escaparam da razias dos paulistas, fugiram mais para o interior 

do continente e foram caçados como feras ou se transformaram 

nos sequazes dos potentados que ali existiram. Quando D. Maria 

da Cruz desafiou a Coroa portuguesa nos Motins do Sertão do São 

Francisco, em 1736, ela e seus parentes tinham sob seu comando 

um bando de índios flecheiros. Só o régulo Domingos do Prado 

Oliveira, seu cunhado, administrava 500 arcos4. Da mesma forma 
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agia o padre Antônio Curvelo de Ávila, vigário colado do Arraial 

de Matias Cardoso que, segundo Diogo de Vasconcelos “foi 

energúmeno terrível e reclamava a posse e a jurisdição paroquial 

sobre uma extensão redonda de mais de 300 léguas”5. Também 

o Estado português arregimentava gentios nos corpos militares. 

Foi o próprio Inácio Correia Pamplona, em suas andanças pelas 

cabeceiras do rio São Francisco, que se deparou diversas vezes com 

esquadras de soldados da capitania de Goiás formadas por índios 

de nação Bororo6. 

As próprias condições ambientais dos sertões orientais 

criariam uma situação diferenciada de enfrentamento dos 

selvagens. Se, a partir do maciço do Espinhaço para oeste, 

predominavam os campos com suas faixas de florestas nem 

sempre contínuas, do Espinhaço para leste as florestas densas e 

de árvores de grande porte, em um terreno acidentado, por si só 

facilitavam a resistência dos índios e atrasavam a conquista dos 

brancos. Os índios que habitavam as margens do São Francisco 

já tinham dois séculos de contatos freqüentes com os europeus, 

diferentemente dos selvagens da região que ora estudamos, cujo 

isolamento era, sem dúvida, maior. As notícias que vinham dos 

sertões – muitas delas aumentadas pela ignorância da população 

– de pessoas mortas a flechadas ou devoradas pelos Botocudos, 

povoavam as mentes dos colonos e os amedrontavam. Essas 

empresas arriscadas e temidas por muitos faziam com que aqueles 

que as enfrentavam ganhassem o respeito dos demais – povo e 

autoridades – e cobrassem o seu preço pelas despesas de conquista 

e pelos riscos a que estiveram expostos. 

Os índios Coropós e Coroados foram as nações que 
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primeiro se submeteram à catequese e aldeamento. É provável 

que sua aproximação com os brancos se deva a desvantagens que 

sofriam nos enfrentamentos com os Puris e Botocudos, nações 

mais belicosas e hostis. Estes, por sua vez, internaram-se nas 

matas e foram mais avessos à catequese e civilização. Muitos 

deles, principalmente os Botocudos, permaneceram no estado 

selvagem até a segunda metade do Oitocentos, quando deles nos 

informa Teófilo Otoni através da “Notícia sobre os selvagens do 

Mucuri”, escrito em março de 1858. Os Coropós e Coroados já 

encontravam-se habitando regiões mais próximas dos núcleos 

urbanos da capitania, dentro do Termo de Mariana. É curioso 

observar que, em meados do século XVIII, sua presença podia 

ser notada a menos de vinte léguas a leste de Vila Rica, onde 

amedrontavam os fazendeiros que viviam nas franjas do sertão 

devoluto do Termo de Mariana.

Mais do que mão-de-obra barata, os indígenas podem ter 

sofrido um processo dissimulado de escravidão: a “administração”. 

Segundo Leônia Chaves, “usada como pretexto para inserir as 

populações nativas no mundo civilizado e católico, por meio 

da catequese, a administração funcionava como apropriação 

indiscriminada da força de trabalho das populações nativas”7. 

O fato é que se pacificou e se civilizou os índios também com o 

objetivo de transformá-los em mão-de-obra barata e, ao serem 

reunidos nos aldeamentos, liberou-se a grande área que ocupavam 

para que os sesmeiros se espalhassem pelo sertão do rio Pomba. 

 Reduzidos os índios em aldeamentos, demarcaram-lhes 

sesmarias para que, uma vez deixada a vida nômade, pudessem 

cultivar a terra em locais determinados, próximos das igrejas e 
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escolas que servissem à sua catequese e civilização. Não é necessário 

dizer que a resistência e as fugas devem ter sido freqüentes. Entre as 

primeiras sesmarias demarcadas para os índios estava a da paragem 

do Ribeirão do Turvo, vertentes do rio Xopotó, na Freguesia do 

Mártir São Manoel do Rio da Pomba. Ali, por Portaria do Conde 

de Valadares do ano de 1770 “foi servido mandar separar duas 

léguas e meia de terras [de comprido] e três quartos de légua 

de largo na dita paragem”8 Tal era a área que abrigaria “cento e 

tantos índios aldeados” como diz o próprio relato do seu Diretor, o 

Capitão Farinho. Fica visível que a demarcação da terra reservada 

aos índios era muito limitada para que os gentios pudessem ali, 

uma vez civilizados, adquirirem o “amor pela propriedade” como 

mais tarde, em 1801, defenderia o padre Francisco Campos. Basta 

recordarmos que centenas de sesmarias de uma ou três léguas em 

quadra foram distribuídas em Minas Gerais em áreas de sertão, 

tendo algumas famílias acumulado diversas.

Como se não bastasse a limitada extensão de terra 

demarcada para esse aldeamento, o Capitão Farinho queixava-se 

ao governador, em documento não datado, de que 

foram vários homens, sem atenção à dita Portaria, tirar sesmarias 

dentro das terras dos índios e outros correram com as sesmarias sobre 

as ditas terras e meteram-lhes cismas, dizendo-lhes que as terras que 

andavam medindo eram do suplicante [Farinho] e não deles, e que 

depois, o suplicante os havia de lançar fora9.

Em 1812, uma proposta do Diretor dos Índios Coropós, 

Capitão Silvestre Antônio Vieira, quarenta e dois anos depois da 

Portaria de 1770, de reunir os gentios no distrito da freguesia de 
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São Manoel do Rio da Pomba era complicada. A sesmaria que 

propunha reservar para todos os índios seria de sete léguas em 

quadra, acompanhando as duas margens do Rio da Pomba. Por 

um lado, previa a incorporação dos índios no mundo civilizado e 

nas rotinas do trabalho, por outro conferia ao seu Diretor poderes 

para castigá-los caso não cumprissem suas determinações. O 

documento deixa transparecer também que a sesmaria de sete 

léguas, rio Pomba abaixo, “principiando a sua medição na divisa 

da fazenda do falecido Vigário Manoel de Jesus Maria até onde 

inteirar as ditas sete léguas”10 já estava parcialmente ocupada por 

portugueses, com os quais deveriam ser feitos acordos para sua 

permanência também na demarcação. Sugeria que os portugueses 

só ficassem com quantidade de terras necessárias para as suas 

lavouras e que, mesmo essas, fossem indenizadas aos índios em 

metade do seu valor. Não defendia a desocupação e sim, esse 

pagamento:

Vista a sua injusta aquisição, pois que os que aqui se acham no referido 

terreno, quando se estabeleceram, já estas terras estavam cultivadas 

pelos índios, a quem uns enganaram com contratos capciosos e 

lesivos; outros deitaram fora os índios possuidores, espancando-os e 

ameaçando-os, obrigando-os, desta sorte, a entranharem-se mais nos 

matos, o que é diametralmente oposto à sua civilização.11

Sobre a ocupação das terras indígenas pelos portugueses 

a partir de 1797, são esclarecedores os pareceres, de 24 de abril 

de 1812, do Brigadeiro Antônio José Dias Coelho, Deputado 

da Junta de Vila Rica. Ele assume uma posição relativamente 

imparcial nas petições que lhe foram encaminhadas. Mostrava-
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se indignado com a brutalidade que os colonos tratavam os 

índios. Num desses pareceres, o Diretor Silvestre Antônio Vieira 

denunciava-lhe que João Inácio, morador além do rio da Pomba, 

“pusera em algumas picadas e veredas, que seguem os índios para 

suas caçadas, estrepes de taquaras, o que deu motivo a estrepar-se 

um índio”12. 

Dizemos que seus pareceres eram relativamente imparciais, 

já que ele não teria instrumentos para reverter a avalanche de 

ocupações que passaram a ser feitas nas terras indígenas a partir 

de 1797. Mostrava-se, no entanto, sensibilizado com a questão e 

propunha uma solução mediadora:

Sou de parecer que todos aqueles Portugueses que não inquietarem os 

índios, nem lhes causarem prejuízo, que se achem arranchados, que 

os protejam, civilizem e ensinem os Dogmas da nossa Santa Fé, sejam 

conservados nos lugares dos seus arranjamentos (sic), pelo contrário, 

os que os perturbam, lhes inquietam e lhes fazem malefícios sejam 

privados de morarem nas suas aldeias e terras demarcadas.13

A limitada ação do Brigadeiro Dias Coelho ficava clara 

no seu parecer e denunciava a presença de colonos dentro das 

demarcações de terras indígenas que, conforme já apontamos 

acima, não eram de grandes extensões. Os índios estariam fadados 

a perderem todas as suas terras. Os sertões ainda eram vastíssimos, 

mas ocupá-lo era tarefa árdua, daí todos ambicionarem as terras 

que já estivessem mais aprontadas para a agricultura: com as 

matas já derrubadas, próximas dos caminhos e das povoações, pois 

ninguém queria morar no território sob o domínio dos Botocudos. 

No mais, o índio sem terra seria mão-de-obra barata ou, quem 
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sabe, gratuita, nas fazendas.

O que visivelmente percebemos, na análise da 

documentação, foi o acirramento gradativo dos conflitos, à 

medida que a colonização branca – inclusive de portugueses 

natos – avançava sobre as terras indígenas desde o princípio da 

década de 1760. Após a virada do século XVIII, os conflitos 

ainda presentes, embora mais latentes, começavam a se acentuar, 

sobretudo a partir das doações do governador Bernardo José de 

Lorena. A entrega do Diretório dos Índios Coroados ao truculento 

militar de origem francesa, Guido Thomás Marlière, em abril de 

1813, não foi gratuita. Os interesses dos fazendeiros precisavam 

ser conduzidos com pulso firme.

O padre Jesus Maria, numa petição sem data, mas 

provavelmente de 1805, queixava-se ao governador da capitania 

de que o Alferes Eugênio José da Silva, João de Almeida Lima, 

o Guarda-Mor Ângelo Gomes e João Gracia andavam “todos 

[a] tomarem as terras, capoeiras e plantações dos ditos índios 

e mandando queimar alguns ranchos dos índios”. Pedia que se 

proibisse aos suplicados Alferes Eugênio e João de Almeida Lima 

de “levantar ou assentar [a]lambique ou fabricar cachaça” e que 

tivessem “parol ou pipa de cachaça para vender aos índios”, pois 

“é gênero com que enganam aos índios e os costumam levar por 

todo o sertão para ganharem cachaças”.14

Em 1805, queixavam-se os índios Coropós Pedro 

Fernandes, Manoel Ignácio, Antônio Vicente, Francisco Vicente, 

Luciano e outros mais que viviam “debaixo do seu Patrono Manoel 

de Jesus” que nas terras que lhe foram demarcadas “um Alferes 
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Eugênio vive com muitos criminosos e outro João de Almeida, 

se acham tomando as suas terras, destruindo as suas povoações e 

as suas plantas e expulsando-os com violência de armas fora dos 

seus domicílios”15. Na verdade, tratava-se da mesma queixa que 

fizera o padre Jesus Maria. Os invasores eram os mesmos. Uma 

petição reforçaria a outra e, esta segunda seria da pena do próprio 

vigário.

Em 19 de junho de 1810, o Diretor Francisco Farinho 

participava ao Brigadeiro Dias Coelho, da Junta de Vila Rica, 

que havia notificado ao Guarda-Mor Lino José Moreira “para 

que suspendesse seus animais das terras e plantas dos índios”. 

Continuava Farinho relatando que 

a fazenda que alega ser dele, V. Sa, viu pessoalmente se pertence aos 

índios e o mesmo rancho em que se acha o dito arranchado, e foi o 

dito à valentona fez os índios despejar da sua aldeia e meteu-se de 

dentro. 

Acusava o Guarda-Mor de “querer se fazer senhor de 

algumas três léguas de terras de índios”.16

Essas denúncias precisam ser vistas com muito cuidado, 

porque elas podem revelar outros interesses além da defesa dos 

índios. O Diretor Francisco Farinho ao denunciar a invasão 

de terras indígenas pelo padre Manoel Luís Branco, deixava 

transparecer um conflito antigo entre ele o sacerdote. As 

freqüentes reclamações de ocupação das demarcações de terras 

dos índios por portugueses também podem ser resultado de uma 

inquietação dos mais antigos moradores com a crescente chegada 

de adventícios – muitos deles portugueses – para disputarem com 
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eles a expansão das fronteiras. 

Nos anos de 1811 a 1819 há uma seqüência de dezenas de 

sesmarias doadas ao longo da nova estrada que se abriu do Pomba 

para os Campos dos Goytacazes. Em muitas delas declarava-se 

ser “em terras devolutas não cultivadas por outra alguma pessoa, 

partindo por todos os lados com o sertão”17. Todas elas recebiam 

parecer favorável da Câmara de Mariana que, às vezes, limitava-

se a informar, laconicamente, que “não se opõe por ser sertão 

devoluto”.

Em 17 de fevereiro de 1819, o Coronel Guido Marlière 

recebeu ordens do Rio de Janeiro para que informasse, 

detalhadamente, os nomes dos portugueses, seus familiares, 

escravos e empregados que estivessem cultivando terras nas 

vertentes do rio Ubá, território dos índios Coroados. Ao atender à 

ordem, Marlière nos dá uma idéia relativamente clara do território 

extenso que corresponderia às áreas antes ocupadas pelos Coropós, 

Coroados e Puris. Observando-se os mapas da região, vê-se que 

corresponderiam aos limites da grande freguesia do Pomba. A 

resposta do Diretor dos Índios também deixa transparecer que 

esses já eram minoria, teriam migrado para as florestas do rio Doce 

ou já estariam aculturados e semi-escravizados sob a máscara da 

“administração”. Vejamos a descrição das terras dos índios feita 

por Marlière:

Ao Norte, a serra denominada São Geraldo: ao Sul a serra da Onça e 

o Rio Pomba: ao Leste, a serra dos Bagres e ao Oeste as Aplicações das 

Dores e Mercês que são da Freguesia da Pomba, mas inteiramente 

povoadas de portugueses. Na margem direita do Rio Pomba 
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existem ainda algumas aldeias de Coropós, e mais abaixo, na 

esquerda, uma de Coroados no Meia-Pataca. As aplicações da mesma 

Freguesia da Pomba de Santa Rita do Turvo e São Jozé do Barroso 

ao Norte e a de N. Sra. da Conceição do Rio Novo ao Sul [corroído] 

evacuadas pelos índios. (grifos nossos)18

De toda essa enorme extensão territorial, pela informação 

de Marlière, grande conhecedor da região, somente uma pequena 

área foi, de fato, demarcada aos índios. Tratava-se da demarcação 

de duas léguas e meia de comprido por três quartos de légua 

de largura determinada pela Portaria de 1770, no Ribeirão do 

Turvo, vertentes do rio Xopotó, aliás, muitas vezes desrespeitada 

e invadida. Na descrição de Marlière, corresponderia às vertentes 

da serra de São Geraldo, ao norte da Freguesia do Pomba. Não 

foi feita outra demarcação, o próprio Marlière atesta isso ao dizer 

que “tais são os limites que conheço e em que nasceram os índios, 

porém, não me consta que houvesse ato algum de demarcação 

jurídica mais, à exceção da Freguesia de São Manoel /da qual era 

anexo o Presídio de São João Batista, hoje freguesia/ a favor dos 

índios Coroatos e Coropós”. Marlière referia-se à demarcação 

da Portaria de 1770 numa conclusão recheada de mentiras que, 

segundo ele:

Todos os documentos, papéis e instruções que pude ajuntar confirmam 

que estas terras foram e são legitimamente dos mesmos índios e 

nelas nunca foram admitidas, muito menos medidas sesmarias, 

sendo o Governo melhor informado, exceto as concedidas pelo Ilmo. 

Exmo. Sr. D. Bernardo José de Lorena, que fizeram hoje reviver, 

posto que cassadas e anuladas como é notório a Vossa Majestade, a 

quem rogo e peço se digne, por uma vez, declarar e confirmar, a 
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bem do sossego dos índios e portugueses existentes entre eles com 

cultura, os sobreditos limites, para evitar dissensões futuras. Quartel 

de GuidoWal, 1º de abril de 1819. (grifos nossos)19

A partir de 1810, a freguesia do Rio da Pomba e a de São 

João Batista do Presídio, desmembrada da primeira no mesmo 

ano, foram recebendo constantes fluxos de colonos, sobretudo a 

segunda. A estrada que conduzia para os Campos dos Goytacazes 

teve papel decisivo na ocupação das vertentes do rio da Pomba20. 

Pela leitura das cartas de sesmarias concedidas a partir de 1810, 

é possível perceber as seguintes regiões de fixação dos novos 

colonos, caminhando na direção do rio Paraíba, na divisa com o 

Rio de Janeiro: Rio Novo, estrada do Presídio de São João Batista 

a São Fidélis, nova estrada do Rio Novo a Cantagalo, barra do 

rio da Pomba com o rio Paraíba. Muitos também se instalaram 

nas vertentes dos ribeirões e córregos que desaguavam no rio 

da Pomba, já próximo à sua barra com o Paraíba, ou dos cursos 

d’água que vertiam para a margem mineira do Paraíba. Outros 

tantos pediram sesmarias, no mesmo período, mais ao sul, nos 

sertões do rio Preto ou à direita do Caminho Novo, de quem sobe 

do Rio de Janeiro, no rio Cágado (atual Mar de Espanha), Termo 

da Vila de Barbacena21. Se pudéssemos, observando a cronologia 

das cartas de sesmaria e os mapas, esboçar, grosso modo, uma figura 

desta marcha, ela teria uma forma triangular. Um dos vértices 

desse triângulo estaria no arraial de Guarapiranga, por onde 

começaram as entradas por volta de 1750 e os outros dois na 

barra do Pomba com o Paraíba, ao norte, e nas cabeceiras dos rios 

do Peixe e Preto ao sul.

À medida que a colonização avançava, com a concessão das 
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últimas datas de sesmarias, é bem visível a distribuição territorial 

dos sesmeiros. Situando-se ao longo dos caminhos, acompanhando 

as margens dos rios Pomba e Paraíba, dos ribeirões e córregos que 

eram seus afluentes, é curioso observar como cada sesmeiro vai 

se assentando na terra, quase sempre citando como confrontante 

aquele que pediu a terra antes. Assim o fez o Coronel Marlière, 

em 1812, ao pedir sua sesmaria “no caminho do Rio de Janeiro, 

na paragem chamada Rio Novo do Pihá, passadas as terras 

pertencentes ao Rev. Vigário Manoel Antônio de Paiva”. Em geral, 

os primeiros a chegar sempre mencionam nas suas confrontações 

o sesmeiro anterior, por um dos lados, e “os sertões incultos e 

devolutos por todos os outros lados”. 

Muitos também se localizavam no meio do nada e de 

ninguém – se, de fato, não havia ninguém – e informavam que 

confrontavam ”por todos os lados com o sertão”22. Na leitura dos 

onze últimos códices que registram as cartas de sesmaria (1797 

a 1821) foram raríssimos os casos em que os sesmeiros, pedindo 

terras nos territórios indígenas, apontavam algum índio como 

confinante. Percebemos que à medida que se caminhava para o 

final do período colonial, a pessoa do índio reconhecida como 

confrontante e possuidor de terras vai desaparecendo. No seu 

lugar fica somente o sertão.

A documentação sinaliza, inclusive, o desaparecimento da 

reserva de terras da Portaria dos Índios de 1770, usurpada pelos 

fazendeiros, com a conivência ou omissão do Diretor Silvestre 

Antônio Vieira que sucedeu a José da Rocha Câmara e a Francisco 

Pires Farinho. Silvestre era da família Vieira de Souza, grande 

possuidora de terras nos limites da reserva definida pela Portaria 
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de 1770. Terras que amealhara por compra, doação ou invasão. 

Aos sesmeiros da família não agradava a idéia de mencionar os 

índios como confinantes. 

Uma de nossas intenções, ao elegermos a região oriental 

de Minas, abaixo do rio Doce, é o resgate da memória indígena. 

Afinal, foram eles os primeiros “senhores e possuidores” das terras 

da América portuguesa. Este apagamento da memória dos índios 

na história – e na historiografia – serviu e tem servido, no tempo 

presente, de instrumento para usurpação de suas terras. Segundo 

Leônia Chaves, mesmo quando os índios foram reconhecidos 

como agentes históricos, “foram tidos como meros apêndices dos 

estudos, prestando-se quase sempre como penduricalhos à ação 

colonizadora”23.
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Agricultura e 
Colonização 

nas Terras de Florestas da Amazônia Oriental 
(Século XIX)

por Francivaldo Alves Nunes∗



Estudos sobre os programas de colonização no Brasil 

do período escravista, no caso dos núcleos coloniais, são 

costumeiramente associados às experiências de trabalho livre. 

Nesse sentido, é recorrente a utilização dos estudos de Emília 

Viotti da Costa sobre São Paulo, Fernando Henrique Cardoso 

sobre o Rio Grande do Sul,2 Octavio Ianni sobre o Paraná3 e os 

trabalhos mais gerais de Paula Beiguelman4 e Florestan Fernandes5 

para compreender o contexto e os elementos que justificariam a 

criação das colônias agrícolas. Esses trabalhos têm em comum 

a preocupação em entender a repercussão do escravismo no 

desenvolvimento geral da economia brasileira; enfatizando a 

concepção de que as experiências de trabalho livre e a conseqüente 

criação de programas de colonização surgiriam como resultado de 

demandas sociais e econômicas da escravidão.

Análise das conseqüências da escravidão para o 

desenvolvimento econômico do país tinha sido um caminho 

já percorrido por Caio Prado Júnior. Utilizando categorias 

marxistas, este autor afirmava suas concepções na valorização do 

estudo sobre modelo de produção escravista em detrimento de 

outras experiências de trabalho e conseqüentemente reforçava o 

debate da dependência do trabalho livre em relação ao escravo. 

Suas conclusões davam conta de que, apenas depois de suprimida 

a importação de escravos, é que começava a surgir às primeiras 

proposições de uso do trabalho livre; chegando inclusive a 

afirmar que “somente depois de 1850 quando se passa a reprimir 
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entram em debate”.6

Trabalhos que analisam mais diretamente os núcleos 

coloniais da segunda metade do século XIX têm apontado o 

surgimento dessas experiências de uso da mão-de-obra livre 

considerando a abordagem não da dependência do trabalho livre 

com a escravidão, ou seja, de que os núcleos coloniais teriam 

seu surgimento para complementar demandas não atendidas 

pelo sistema escravista, mas, como conseqüência da própria 

decadência do trabalho escravo no Brasil. Nessa perspectiva, 

José Evandro Vieira de Melo analisa o processo de fragmentação 

fundiária em Lorena, São Paulo; o que lhe possibilita identificar a 

criação dos núcleos coloniais como parte da política de imigração 

desenvolvida no Brasil para atrair colonos para a lavoura cafeeira.7 

Esta perspectiva é também compartilhada por E. Fellipini quando 

estuda o núcleo colonial Barão de Jundiaí8 e Regina Maria 

d’Aquino Gadelha quando analisa a colonização de São Paulo 

como uma relação entre os núcleos coloniais e o processo de 

acumulação cafeeira.9

Considerando que parte da historiografia, principalmente 

do sudeste, tem apresentado os núcleos coloniais e as experiências 

de trabalho livre numa associação com a crise escravista, e em certa 

medida dependente do modelo de produção escrava; na Amazônia, 

destacaram-se abordagens que valorizavam as experiências 

de implantação de colônias agrícolas como conseqüência do 

desenvolvimento da produção extrativa da borracha. Roberto 

Santos estudando a economia da Amazônia, ao longo do século 

XIX, atribui a criação dos programas de colonização agrícola como 
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conseqüência da crise da agricultura na região, visto que parcela 

significativa de trabalhadores agrícolas haviam se deslocados para 

as áreas de extração;0 posição também compartilhada por Bárbara 

Weinstein.11 Ambos identificam uma carência de trabalhadores 

agrícolas e nesse sentido as políticas de colonização estariam 

condicionadas as demandas da economia extrativa.

Embora a historiografia tenha consolidado abordagens 

que evidenciam os núcleos coloniais como parte da política de 

imigração desenvolvida pelos governos central e provincial para 

atender a uma demanda de braços para a grande lavoura;12 

nestas análises o papel do Estado na implantação dos programas 

de colonização não parece ser uma preocupação central desses 

estudos. O Estado, quando emerge nestes trabalhos, está quase 

sempre associado à execução de demandas ou como instrumento 

de utilização ideológica de determinados grupos sociais. Mesmo 

considerando que as ações do Estado partem de demandas sociais 

e econômicas, conforme identificamos em alguns dos trabalhos, 

estas são apresentadas como resultados da imposição de vontade 

dos que exercem o controle das instituições que formam o Estado. 

Neste aspecto, a forma como seriam estabelecidos os programas de 

colonização refletiriam os interesses de determinados seguimento 

dominante da sociedade escravista brasileira e não como 

conseqüência de negociações entre diferentes grupos sociais.

Nossa preocupação pauta-se na perspectiva de entender os 

programas de colonização para além de seus aspectos econômicos, 

entendendo-os como estratégia política de dominação sobre 

extensas áreas de florestas, sem que isto alterasse a tradicional 

estrutura de propriedade agrária na Amazônia. Nesse aspecto, 
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analisaremos a intervenção do Estado na implantação desses 

programas na província do Pará, também chamada Amazônia 

Oriental, não apenas vinculadas a problemáticas regionais, mas 

como processo que ajuda a entender a afirmação dos interesses do 

Estado Imperial nas diferentes regiões do país.13

Diante desta questão, temos a convicção de que analisar 

a esfera política não dissociada da prática social nos permite 

compreender, a partir do estudo sobre o processo de implantação 

dos núcleos coloniais na Amazônia, a aproximação entre o 

governo imperial e as classes dominantes agrárias do Pará, numa 

relação e em que o Estado toma a dimensão de “um campo e 

um processo estratégico, onde se entrecruzam núcleos e redes 

de poder que ao mesmo tempo se articulam e apresentam 

contradições e decalagens uns em relação aos outros”.14 É neste 

campo, materialmente identificado na relação entre o governo 

imperial e os grupos dominantes locais; e marcado por disputas e 

conflitos de interesses, que estudaremos o processo de implantação 

dos programas de colonização; uma vez que entendemos que os 

aspectos tomados pelos núcleos coloniais refletem, em parte, a 

conseqüência dessas disputas. 

Parece claro que a decisão e a forma de ocupar as terras 

de floresta do Pará envolveram não apenas interesses locais, mas 

atendia, em parte, os interesses da Coroa. Este trabalho corrobora, 

portanto, com a concepção de que a atuação do Estado brasileiro 

era legitimada a partir de negociações entre os grupos dirigentes 

do governo imperial e as classes dominantes regionais, e não 

uma subordinação destas por aquelas.15 Portanto, o processo de 

ocupação das áreas florestais, através da criação de núcleos de 
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colonização agrícola, não pode ser percebido apenas do ponto de 

vista local; a adoção desta forma de ocupação e controle parece 

ter sido decidida por interesses que extrapolavam os limites 

provinciais.

Para compreender o processo de implantação e os diversos 

interesses em torno dos núcleos coloniais, analisaremos os discursos 

construídos em torno desses programas e que se materializaram 

na criação de um projeto de implantação de colônias agrícolas 

no Pará, mas especificamente no Nordeste da província, em 

região atualmente conhecida como Zona Bragantina. Logo, as 

vinculações entre as ações em defesa da agricultura e colonização, 

e materializadas na implantação dos núcleos coloniais agrícola, 

não estão sendo pensadas apenas como reflexo da crise escravista, 

como tem apontado parte da historiografia, mas como fruto de 

embates entre projetos e grupos sociais diferentes e divergentes. 

núCleos.Coloniais.CoMo.objeto.de.disputas

Na mesma sessão em que era apresentado o projeto de 

lei nº. 1004, que previa a criação de colônias agrícolas no Pará, 

este era aprovado; transformando-se em lei ainda no mesmo mês 

de sua aprovação.16 O que, a primeira vista, poderia demonstrar 

ausência de debate em torno do projeto, ou não divergências sobre 

a questão; era, na verdade, resultado de embates entre diferentes 

seguimentos da sociedade do Pará, destacando os grandes 

proprietários (fazendeiros, donos de engenhos e agricultores) 

e comerciantes, em torno da criação de medidas relacionadas 

à colonização agrícola para Amazônia. Embora o processo de 
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encaminhamento e votação do projeto na Assembléia Legislativa 

Provincial não refletisse esses embates, não podemos dizer o mesmo 

do teor do projeto de lei que, elaborado pelo deputado Manoel 

Roque, tentava conciliar os diferentes interesses em disputas.

Assim, pela legislação provincial nº. 670 de 22 de 

setembro de 1871, o parlamento autorizava a presidência do Pará 

a solicitar do governo imperial a concessão de terras medindo 

aproximadamente seis léguas ou o equivalente a 36 quilômetros 

quadrados com o propósito de serem reservadas a colonização.17 

A legislação estabelecia ainda, a divisão das terras destinadas à 

criação dos núcleos agrícolas com pequenas propriedades. Ao 

parlamento seria assegurada a tarefa de legislar sobre os programas 

relacionados à construção das áreas agrícolas, criando os critérios 

de escolha das terras, os tipos de colonos e as formas de ocupação; 

sendo que o governo provincial deveria dispor de terras devolutas 

para a respectiva colonização. Convinha, porém, que se mantivesse 

uniforme o sistema de distribuição adotado pela Lei de Terras, ou 

seja, aos colonos que fossem se estabelecer nos terrenos destinados 

à colonização, deveria se atentar quanto às formas de aquisição 

dos terrenos, que não deveriam ser por doação, mas, por compra; 

e que somente tivessem lugar as concessões gratuitas de limitada 

extensão de terra. Quanto aos colonos que se estabelecessem nessas 

áreas, estes deveriam cumprir sólidas garantias com o governo 

provincial, ou seja, deveriam assumir o compromisso de, em curto 

espaço de tempo, promover o cultivo da terra; caso contrário, os 

lotes poderiam ser retomados.

Ao Estado, portanto, era atribuído o papel não apenas 

de fiscalizar a atuação dos colonos no interior desses espaços 
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de colonização, mas, principalmente, assegurar as condições 

mínimas de permanência. Por condições de permanência, se 

entendia a preparação dos terrenos para plantio, construção de 

casas, facilitação na aquisição de ferramentas, distribuição de 

sementes e transportes que ligassem essas áreas de produção 

aos mercados onde os produtos pudessem ser comercializados. 

Conforme o projeto de lei, a atuação do governo deveria se 

concentrar na criação de medidas “que assegurassem a ocupação 

dos lotes e a prática da agricultura como principal atividade 

econômica desses espaços”.18 

Diríamos que a legislação criada no Pará assegurava a 

intermediação do Estado nos programas de colonização agrícola, 

conciliando e enquadrando interesses nem sempre comuns. Isto 

fica evidente quando se atribui ao parlamento provincial a tarefa 

de legislar sobre os programas de colonização criando uma arena 

específica de disputas de interesses, sendo que ao Estado atribuía-

se a capacidade de gerenciar estes programas, e conseqüentemente 

exercer o controle social e político dos agentes sociais envolvidos. 

Se a aprovação de uma legislação em torno da colonização agrícola 

reflete um consenso entre as autoridades provinciais em torno da 

necessidade de criação de programas de fomento a agricultura; 

atribuir ao Estado a gerência e o parlamento como espaço 

legislador, evidencia que há divergências na forma em que esses 

programas serão caracterizados.

Estas divergências estão, guardadas as devidas proporções, 

relacionadas aos discursos em defesa da criação de ações que 

promovessem a reforma da agricultura no Brasil, e que tem como 

principais demandas o anti-escravismo, valorização do trabalho 
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livre, desenvolvimento de técnicas produtivas e ensino agrícola.19 

Na Amazônia, os debates em torno da criação de medidas de 

reformulação da agricultura, e que tem na criação dos núcleos 

agrícolas uma dessas proposições, ganham força nas duas ultimas 

décadas do Império; sendo marcados pela defesa de maior 

controle sobre a atividade agrícola, o inevitável domínio das terras 

de floresta e ocupação populacional. Neste aspecto, entendemos 

que as discussões em torno da criação dos núcleos agrícolas e a 

sua eficácia diante dos problemas que envolviam a agricultura, 

principalmente quanto ao uso do solo, garantindo a utilização de 

novas técnicas de plantio e o melhor aproveitamento dos recursos 

florestais, acabaram por influenciar a criação de algumas medidas 

nos núcleos coloniais, como as que definiam os locais para sua 

implantação, o tipo de plantio, seleção de sementes, uso ou não 

de adubos, crédito para os trabalhadores, tamanho dos lotes e 

condições para recebimentos ou não destes terrenos. 

Uma primeira questão a se observar diz respeito às áreas 

em que serão implantados os núcleos agrícolas. Nesse caso, há 

certo destaque nos discursos, principalmente dos presidentes 

de província, de que as áreas selecionadas para implantação dos 

núcleos agrícolas levem em consideração não apenas os aspectos 

naturais que favoreçam a atividade agrícola, mas também, que 

estas áreas sejam dotadas de recursos florestais. Na sessão de 15 

de fevereiro de 1874 na Assembléia do Pará, o posicionamento 

do então presidente de província Pedro Vicente de Azevedo é 

que as escolhas das terras destinadas à colonização sigam alguns 

critérios pontuais como de possuir “terrenos convenientemente 

acidentados e sobranceiros a toda sorte de inundação”, “águas 
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salutíferas, postas em abundância”, “clima e ar frescos e rios onde 

os vapores naveguem facilitando a comunicação com a capital” 

e “solo coberto ou composto, pela maior parte, de húmus, que 

o torne extraordinariamente fecundo”. Apesar da evocação aos 

elementos relacionados ao clima e solo; não abre mão de dizer 

aos deputados que estas características não são suficientes, nem 

garantiriam os investimentos a serem gastos, se não atentassem 

para verificar se estas áreas eram ou não dotadas de “florestas ricas 

de madeiras”.20 

Os critérios defendidos por Pedro Vicente de Azevedo não 

divergiam de seu antecessor. Para Guilherme Francisco Cruz que 

administrara a província até 17 de janeiro de 1874, não havia local 

mais adequado para implantação de núcleos coloniais do que os 

terrenos da estrada de Bragança; região posteriormente conhecida 

como Zona Bragantina, localizada no Nordeste do Pará e que em 

1873 correspondia às comarcas de Vigia, Bragança e parte da 

comarca de Belém.21 Para Guilherme Francisco Cruz, estas terras 

se destacavam “não só pela uberdade do solo, mas também por 

estar próxima ao mercado da capital e comunicar-se facilmente 

com as cidades de Vigia e Bragança, vilas de Cintra, Bom-Intento, 

Ourém e São Miguel e freguesia de São Caetano e Benfica”.22

Duas questões parecem serem pontuais nas falas dos 

presidentes do Pará e que expressam os interesses dos grupos 

dominantes na província, no caso, os grandes proprietários 

e comerciantes. Nesse caso, estamos falando da exploração e 

comércio da madeira, questão que será retomada posteriormente, 

e da necessidade de abastecimento dos centros urbanos da região. 

Neste aspecto, os núcleos coloniais tomariam a dimensão de 
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espaços, estrategicamente pensados, para desenvolver a economia 

regional, uma vez que, a meta das colônias agrícolas era garantir 

prioritariamente, através dos produtos vindos desses núcleos, o 

abastecimento dos mercados que antes dependiam do comércio 

com outras províncias.

Esta questão, relacionada aos espaços de colonização 

e abastecimento dos centros urbanos, exigia um diálogo maior 

com os interesses do Império; pois a proposição do Ministério da 

Agricultura, principal interlocutor entre os interesses do Império 

e as autoridades provinciais, era que esses novos espaços voltassem 

a sua produção para o comércio internacional. A justificativa para 

o aumento na produção para exportação estava associado aos 

novos dividendos para a província; sem contar que a localização 

geográfica do Pará garantiria uma significativa economia de 

tempo e menores custos com os fretes, pois, estava mais próxima 

dos mercados europeu e americano.23

Embora as autoridades provinciais reconhecessem essas 

vantagens; outras questões levavam a defender a produção nos 

núcleos coloniais para atender o comercio regional; tratava-se 

da crise de alimentos que atingia estas províncias. Esta situação 

ficava evidente na fala do presidente do Pará Francisco de Sá e 

Benevides, que destacava o alto valor da farinha de mandioca 

comercializada em Belém; o que tornava “um produto raro até 

mesmo na mesa do rico”.24

Em comunicação apresentada ao Ministério da Agricultura 

em março de 1875, o então presidente Francisco de Sá e Benevides 

não apenas demonstra-se favorável que a criação dos núcleos 
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de colonização se volte para atender esta demanda, como deixa 

claro que esta medida, além de ser uma alternativa de resolução 

da crise de alimentos nas províncias, atenderia os interesses dos 

grandes proprietários na região, uma vez que, sua atividade estava 

voltada, ou para o cultivo da cana-de-açúcar para abastecimento 

dos engenhos, ou para extração de borracha e de madeira.25 Nesse 

caso, os núcleos coloniais além de garantir o abastecimento dos 

centros urbanos, reafirmaria a organização produtiva da região 

com predomínio da atividade extrativa para atender o comércio 

internacional.

Outro caráter que os espaços de colonização deveriam tomar 

é expresso na fala de Domingos José da Cunha Júnior, presidente 

do Pará em julho de 1873. Nesse caso, fazemos referência ao que 

chamou de “riquezas naturais que jazem espalhadas nas florestas 

da Amazônia”26 e que Pedro Vicente de Azevedo identificou de 

“ricos produtos florestais”,27 numa referência direta a extração do 

óleo de copaíba, castanha, cumarú, o anil, a baunilha, o cravo, a 

andiroba e, principalmente as madeiras. Conforme afirmava Pedro 

Vicente de Azevedo às áreas de colonização deveriam garantir 

também a exploração dos recursos fornecidos pelas matas; mesmo 

considerando que a principal atividade econômica dos núcleos 

coloniais fosse à agricultura.   

O projeto de implantação de núcleos de colonização não 

deveria levar em consideração apenas as riquezas florestais. Conforme 

defendiam os grandes proprietários, era necessário assegurar não 

apenas a exploração desses recursos, mas o seu transporte. Nesse 

caso, defendia-se a associação entre a criação dos núcleos coloniais 

e a construção de estradas; sendo que os locais de colonização 
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fossem posicionados estrategicamente entre áreas de produção, de 

forma que as estradas, ao mesmo tempo em que interligassem esses 

diferentes locais de produção, fizessem também a ligação com os 

mercados, principalmente da capital. Diríamos que esta proposição 

defendida pelo então presidente do Pará, Domingos José da 

Cunha Júnior, foi construída na reunião com alguns proprietários 

em junho de 1873, quando estes solicitaram um posicionamento 

do governo imperial, quanto às condições de transportes do 

que era produzido no interior da província e que, conforme 

reclamação dos proprietários, não chegava a ser comercializado 

no porto de Belém pela falta de um transporte regular.28    

A iniciativa defendida pelas autoridades do Pará atendia, 

não apenas os interesses dos grandes proprietários, que viam na 

construção dessas novas estradas a maior facilidade no escoamento 

dos seus produtos até o mercado de Belém, mas também atendia 

uma recomendação do Ministério da Agricultura datada de 

1873.29 Para o Ministro José Fernandes da Costa Pereira Júnior 

era necessário que os presidentes de províncias atentassem para 

a criação de medidas que facilitassem a comunicação entre 

as áreas de produção e consumo. O Ministério entendia que 

parte dos problemas da agricultura no Brasil, principalmente a 

pouca produção, era resultado das dificuldades de transportes, 

visto que, parte do que se produzia no país não chegava a ser 

comercializado.

Esta situação legitimava a escolha da Zona Bragantina 

como local que receberia maiores investimento da administração 

provincial quanto aos programas de colonização. Neste aspecto, 

a proposição das autoridades do Pará girava em torno de se 
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aproveitar o intenso comércio desenvolvido no Nordeste do Pará 

criando condições que facilitassem o escoamento da produção até 

os mercados de Belém. Conforme observamos anteriormente, a 

proposta era construir estradas que interligasse os diferentes pontos 

de produção, sendo que para garantir o retorno dos investimentos 

nessas obras era necessária a construção de colônias agrícolas, de 

forma que esses novos espaços garantissem o aumento da produção 

de alimentos, posteriormente transportadas através dessas novas 

vias de comunicação. 

Segundo as autoridades provinciais os investimentos em 

construção de estradas e áreas agrícolas na Zona Bragantina 

se justificariam pela capacidade produtiva da região. Segundo 

informações, ainda na década de 1860, a cidade de Bragança é 

apresentada como grande produtora de feijão e milho, assim como 

pela extração do óleo de copaíba.30 Os engenhos de cana-de-açúcar 

e aguardente, olarias e fazendas de criação de gado, a produção 

anual de 450 alqueires de arroz, 1.300 arrobas de algodão em 

plumas, 22 arrobas de breu, 818 arrobas de café, 8 arrobas de 

cumaru, somadas a 3.164 alqueires de feijão e 12.238 sacas de 

farinha, além de 221 mão de milho, 23 arrobas de tabaco e 144 

frascos de óleo de copaíba, fazia do município de Bragança um dos 

principais produtores de alimentos; sem contar a produção anual 

de 200 potes de azeite, 210 arrobas de café, 4.800 alqueires de 

farinha, as 6.000 mãos de milho ou 150 mil espigas produzidos no 

município de Vigia. Toda essa produção poderia ainda ser somada 

ao que era produzido nas vilas de Vizeu, Quatipurú, São Caetano, 

Curuçá, Irituia, Ourém e nos povoados de Tentugal e Almoço; 

produção que intensificava o comércio de cabotagem na região. 
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O intenso comércio na Zona Bragantina chamava a 

atenção das autoridades provinciais no sentido de promover 

maior controle sobre a região. A principal reclamação dos grandes 

proprietários era de que muitos dos seus produtos deixavam de ser 

comercializados em Belém; dos poucos produtos que chegavam 

até o porto da capital, estes tinham o seu lucro reduzido por conta 

das despesas com os transportes. Para o presidente do Pará em 

1862, Francisco Carlos Brusque, é necessária uma intervenção do 

governo provincial, de forma que, ao mesmo tempo em que se 

criem condições que possibilitem o transporte do que é produzido 

no interior da província para o porto da capital, oferecendo maior 

lucratividade para os grandes proprietários, também se aumente a 

renda do Estado com a importação desses produtos; compensando 

os investimentos públicos.31 A idéia de Carlos Brusque é que, 

na medida em que os grandes proprietários dependam do 

porto de Belém para comercialização de seus produtos, estes 

seriam condicionados a produzir apenas aquilo que fossem mais 

rentáveis; conseqüentemente direcionando suas forças produtivas 

para o comércio de exportação; considerado fundamental para o 

aumenta as rendas pública. Por outro lado, defendia que parte das 

verbas fosse utilizada para implementar os programas de criação 

dos núcleos coloniais, que sob o controle das administrações 

provinciais voltariam sua produção para atendimento do mercado 

local; deixando os grandes proprietários com a tarefa de atender 

o mercado externo.

o.projeto.de.Colonização.eM.exerCíCio.

Embora a importância da Zona Bragantina remetesse ao 
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período da colonização portuguesa,32 é somente no início da segunda 

metade do século XIX, mas especificamente no final da década de 

1850, que se observa uma intervenção do governo do Pará no 

sentido de organizar a ocupação dessa área. Estas intervenções se 

caracterizaram pela criação de vias de acesso ao interior da Zona 

Bragantina, de forma que, facilitasse a entrada de produtos das 

províncias do Nordeste do Brasil, assim como, garantisse que a 

produção agrícola e extrativa na região fosse comercializada no 

porto de Belém; idéia que foi utilizada posteriormente nos planos 

de colonização defendidos por Domingos José da Cunha durante 

a década de 1870. Com essas intenções, em 1858, o presidente 

do Pará, Leitão da Cunha, inicia um audacioso plano de ligar os 

principais centros de produção da região aos mercados de Belém.33 

A intenção era construir uma estrada de rodagem que ligasse a 

cidade de Bragança com a capital do Pará, assim como a criação 

de vias de acesso ao Maranhão, a partir desta estrada, que passaria 

posteriormente a ser chamada de estrada de Bragança; o que, 

guardadas as devidas proporções, atendia as reivindicações de 

agricultores e fazendeiros da região. 

O engenheiro Emílio Gengembre, empregado da 

administração provincial, foi à pessoa encarregada por Leitão da 

Cunha de estar à frente das primeiras etapas de trabalhos, que 

consistia na criação de um ramal que serviria de referência para a 

posterior construção da estrada. Seguindo no dia 28 de dezembro 

de 1858 para o porto de Ourém, através do rio Guamá, levava 

consigo os escritos com as orientações do governo do Pará; um 

calhamaço de papel com anotações e desenhos que dentre outras 

orientações estava a que Leitão da Cunha dizia que era a principal e 
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recomendava maior atenção. Tratava-se de uma ordem para que o 

engenheiro assim que desembarcasse no porto de Ourém seguisse 

por terra até um ponto denominado de rio Vermelho, na estrada 

que ligava a freguesia de Ourém com a cidade de Bragança. As 

orientações não terminavam aí; Leitão da Cunha aconselhava para 

que o engenheiro executasse os trabalhos de criação dos ramais, 

devendo determinar o traço da estrada projetada para a cidade 

de Belém, iniciando justamente no ponto chamado rio Vermelho, 

“procurando trazê-lo quanto fosse possível em linha reta, de forma 

que não alongasse além de 18 léguas”; medidas que já haviam 

sido feitas “através de uma picada, outrora aberta, e que indicou 

que o terreno prestava-se convenientemente para a construção 

de uma estrada”. Caso tudo ocorresse como planejado, Emílio 

Gengembre tinha orientação do governo para que determinasse 

logo o traço definitivo da estrada, construindo um ramal de 

largura conveniente, que não deveria ser menor do que 8 braças 

ou 16 metros, aproximados. 

Embora a intenção do governo do Pará em construir uma 

estrada ligando as cidades de Bragança e Belém fosse justificada pela 

necessidade de se facilitar a comunicação da capital do Pará com 

centro da província do Maranhão, e conseqüentemente garantir a 

entrada de produtos de outras províncias; algumas novas questões 

poderiam ser observadas.34 Leitão da Cunha não apenas defendia 

a construção de vias de comunicação, mas também, apontava a 

necessidade de que ao longo dessas vias fossem construídas áreas 

de produção agrícola de forma a compensar os investimentos do 

governo na construção dessas estradas. No discurso no parlamento 

provincial em 08 de dezembro de 1858 enfatizava aos deputados a 
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importância do município de Bragança na produção de alimentos, 

destacando ainda as qualidades do solo da região que “se prestaria 

para todo gênero de cultura, que se quisesse dele confiar”, além “de 

possuir ricos campos de criação”.35 Alegava ainda, que a construção 

de uma estrada, cuja distância poderia chegar a 25 léguas ou 150 

quilômetros, mais ou menos em linha reta, tinha o propósito de 

diminuir o tempo de viagem em embarcações, que não se fazia em 

menos de 6 a 8 dias, sem contar ainda as vantagem na construção 

dos núcleos agrícolas que melhor aproveitassem as qualidades do 

solo da região. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que o governo 

do Pará tentava eliminar os vários incômodos da viagem até Belém, 

principalmente a dependência dos ventos e correntezas dos que 

navegavam pelos rios da região, defendia a construção de novos 

espaços de produção agrícolas. O entendimento da administração 

provincial era de que, se por um lado o estabelecimento das 

estradas evitaria os transtornos provocados pela navegação, por 

outro a construção destas vias de acesso deveriam estar associada 

à implantação de núcleos agrícolas, visto que dariam maior 

proveito para estas construções, utilizando principalmente para o 

transporte de produtos agrícolas. 

Não apenas a necessidade de facilitar as vias de 

comunicação com a capital justificaria a atuação do governo na 

Zona Bragantina; outras questões devem ainda ser consideradas, 

e que evidencia que nesta fase de execução dos programas de 

colonização o posicionamento do Estado se volta para a conciliação 

de interesses; tratava-se, no caso, da delimitação das terras. A 

região, segundo o governo provincial fora pioneira na operação de 

medição de terras públicas, conforme estabelecia a Lei de nº 601 
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de 18 de setembro de 1850, regulamentada pelo Decreto nº 1318 

de 30 de janeiro de 1854, em que estabelecia a discriminação 

das terras públicas das privadas e a conseqüente aquisição de 

terras devolutas através de compra.36 A intenção do governo era, 

portanto, facilitar a ocupação de áreas devolutas identificadas pelo 

serviço de medição, de forma que a estrada servisse de atração aos 

lavradores que pudessem se estabelecer nas referidas terras.

Em carta ao governo imperial, a administração provincial 

dizia que os trabalhos de abertura da estrada deveriam com a 

máxima brevidade ter o seu início, sendo acompanhados do 

estabelecimento, ao longo da via, de diversos postos militares, 

concedidos mediantes favores; favores estes que deveriam ficar 

a cargo da administração provincial.37 A intenção da criação dos 

postos militares era dar segurança aos viajantes, ao mesmo tempo 

em que, a presença dos soldados, ao longo da via, deveria assegurar 

a conservação da estrada em condições de transporte. Atendendo 

a solicitação, o governo imperial autorizou, por aviso de 21 de 

outubro de 1858, que se “estabelecesse, na referida estrada, de 

4 em 4 léguas de distâncias, presídios militares compostos de 4 

praças e um cabo, preferindo na escolha desses soldados, sempre 

os casados”.38 A cada um destes indivíduos, seriam pagos um soldo 

e concedido um lote de 62.500 braças quadradas, sobre a qual se 

adquiriria direito de propriedade depois de três anos de efetiva 

residência e cultivo.

Não se pode descartar ainda, que o plano do governo do 

Pará em construir uma estrada de rodagem com o propósito de 

ligar as áreas de produção ao comércio de Belém, assim como dar 

condições para o estabelecimento de colônias agrícolas, seja uma 
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medida que acabava atendendo os interesses da Coroa; que nos 

primeiros meses de 1854 havia ordenado ao presidente Leitão da 

Cunha que “escolhesse nos territórios medidos nesta província, 

um distrito para formar nele um núcleo colonial”.39 

Em 1875 o Ministério da Agricultura deixava claras as 

motivações quanto às ordens para criação de colônias agrícolas.40 

A intenção do Império era assegurar a construção de espaços que 

pudesse atrair colonos estrangeiros, aumentando a população 

de trabalhadores, sobretudo na atividade agrícola; ao mesmo 

tempo, o Estado deveria garantir as vendas de terras devolutas 

e a introdução e estabelecimento de trabalhadores “laboriosos 

e morigerados”, ou seja, indivíduos capazes de promover o 

desenvolvimento da atividade agrícola no país. 

O presidente Leitão da Cunha, ainda em 1858, demonstrava 

pleno conhecimento das intenções da Coroa e se encarregava de 

fazer a defesa desses interesses no parlamento provincial. Em 15 

de agosto do mesmo ano fez uma fala na Assembléia Legislativa 

em que propunha a criação de medidas que facilitasse a atração 

de colonos estrangeiros para o Pará, incluindo a construção da 

estrada ligando as cidades de Belém a Bragança. Afirmava que 

no Pará não havia condições para recebimento de imigrantes, 

uma vez que, a província não dispunha de serviços em favor da 

colonização, pois, nenhum trabalho havia sido feito no preparo 

de terrenos; de forma que os colonos estrangeiros que se dirigisse 

para o Pará não teriam terras onde pudessem fazer pouco mais, 

do que plantar e colher os frutos que proporcione a fertilidade da 

terra. Segundo Leitão da Cunha era fundamental, para o êxito da 

colonização, que o governo provincial pudesse garantir 
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facilidade, prontidão e abundância, quanta seja necessária, não só 

para conservar os colonos existentes e afeiçoando-os ao solo, como 

para convidar outros que venham auferir com eles os gozos de que 

estiverem de posse. 41

Reafirmava-se, portanto, que a administração provincial 

deveria criar medidas que facilitasse a permanência dos colonos 

estrangeiros, visto que, se entendia que o penoso trabalho de 

derrubar matas virgens, de construção de vilas no interior das 

florestas, assim como, de vias de comunicação, “não é por certo 

tarefa para homens como os estrangeiros, que para aqui vêem, sem 

a menor idéia de semelhante trabalho”.42 Observa-se que o governo 

tem a plena convicção de que os estrangeiros que migrarem por 

qualquer motivo para o Brasil, não se sentirá, necessariamente, 

na obrigação de trabalhar na atividade agrícola; caso encontrem 

meios de vida nos centro urbanos, dificilmente procurarão a vida 

árdua e penosa das matas. Este seria então o principal motivo para 

que o governo assumisse o compromisso de preparar os terrenos 

para os plantios, de forma a facilitar sua permanência.

Associar a criação dos núcleos agrícolas à construção 

de estradas, conforme observamos, atendia as solicitações de 

alguns proprietários de terra. Eleuterio Maximiano Terra, capitão 

da reserva e agregado ao 1º batalhão de infantaria da Guarda 

Nacional da Capital do Pará, possuidor de uma propriedade 

conhecida como “Retiro da Saudade”, de aproximadamente 

meia légua na freguesia de Inhangapy, comarca de Belém, era 

um dos proprietários que dependia da criação de outras vias de 

comunicação até a Capital, nas quais pudesse transportar seus 

produtos, principalmente gêneros agrícolas e madeiras.43 Localizada 



163

a margem do rio Inhangapy, subindo pelo igarapé Patanateua 

a propriedade era composta de uma casa coberta de telha, que 

servia para morada da família, tendo aos fundos da residência um 

depósito para colheita, onde era armazenada parte da produção 

que servia para consumo da família e de seus trabalhadores, além 

da presença de um rancho coberto de palha em que moravam os 

escravos em número de 10, duas casas também cobertas de palha 

que serviam para abrigar dois fornos de cobre para o fabrico de 

farinha e uma engenhoca manual para garapa. Produzia-se café, 

tabaco, milho, arroz, mandioca e outros gêneros, dos quais parte 

era retirada para subsistência dos escravos e da família, sendo o 

restante comercializado; sem falar de que esta área era possuidora 

de madeiras como maçaranduba e o pau d’arco, muito bem aceitas 

no mercado de Belém.

Construir vias de comunicação com esses locais de 

produção, a exemplo das terras do capitão Eleutério Maximiano 

Terra, era tomado pelas autoridades como necessidade para se 

desenvolver a economia do Pará. Para Domingos José da Cunha 

Júnior a implantação de colônias agrícolas na Zona Bragantina 

deveria acompanhar essas demandas de criação de outras vias de 

transportes, de forma que os núcleos agrícolas fossem construídos 

em locais que pudessem interligar as várias propriedades produtora 

de alimentos com o mercado de Belém.44 Este discurso do presidente 

de província, reproduzia a fala dos grandes proprietários que viam 

nas construções dessas estradas investimentos que diretamente 

valorizavam as suas terras. 

Outra questão posta nesses debates era de que no Pará 

necessitava-se não apenas de atrair imigrantes, conforme apontava 
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o Ministério da Agricultura, quando fazia referência aos núcleos 

agrícolas, mas também oferecer aos “colonos do Pará terrenos, a 

princípios perto da capital, assim como criar condições de protegê-

los quanto for possível”. O problema colocado pelo presidente do 

Pará dava um novo caráter a essas áreas de colonização; deixava de 

ser apenas um espaço para atrair colonos estrangeiros, constituindo 

também enquanto local para abrigar colonos da própria província; 

o que se imagina que correspondiam aos colonos envolvidos 

em conflitos de terras. O próprio capitão Eleutério Terra em 

14 de junho de 1877 resolveu procurar o juiz comissionário da 

comarca de Belém, Dr. João Damasceno, para solicitar a medição 

e demarcação de suas terras, visto que parte delas estaria sendo 

ocupados pelo que resolveu chamar de aventureiros; sugerindo 

a transferência desses colonos para espaços “adequadamente 

organizados pela ordem pública”.45 Nesse caso, pode se afirmar 

que a criação dos núcleos agrícolas como locais para abrigar 

colonos do Pará poderia também estar sendo pensado como forma 

de resolver as tensões entre esses colonos, então qualificados como 

aventureiros, e os que reivindicam serem os donos das terras. 

Os diversos interesses que envolviam a criação das colônias 

agrícolas pareciam exigir do presidente de província habilidades 

no sentido de gerenciar esses problemas, e como observamos 

Domingo José da Cunha Junior parece desenvolver bem essa 

atribuição de um bom negociador. Diante dessa complexa rede de 

interesses tinha ainda que lidar com as reclamações do Ministério da 

Agricultura quanto à baixa produção agrícola.46 Até certo ponto, 

o governo reconhecia os problemas enfrentados pela agricultura 

no Pará e apostava todas as fichas nos programas de colonização, 
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principalmente a criação das colônias agrícolas. Domingos José da 

Cunha Júnior chegava inclusive a afirmar que a partir da criação 

dessas novas áreas de produção agrícola “o mercado da Capital 

estará abastecido de produtos, que atualmente são importados 

por preços elevados”.47

A intenção das autoridades provinciais era, a partir da 

ampliação das áreas de cultivo, atender as demandas de produtos 

comercializados na província; o que colocava a criação dos núcleos 

coloniais no Pará também como estratégias para desenvolver 

a economia regional, visto que, uma das metas das colônias 

agrícolas era garantir, através dos produtos vindos desses núcleos, 

o abastecimento dos mercados que antes dependiam do comércio 

com outras províncias. 

Os propósitos apresentados pelos presidentes do Pará, 

principalmente de Domingos José da Cunha Júnior, receberam 

um apoio mais incisivo das autoridades imperiais, somente em 

1874, quando José Fernandes da Costa Pereira Júnior tomou posse 

do Ministério da Agricultura. Dentre as metas do novo Ministro, 

que assumia o principal órgão responsável pelos novos rumos 

que deveria tomar a agricultura no Brasil, estava o de promover 

o desenvolvimento da atividade agrícola no país; o que para o 

Ministério consistia na valorização dos produtos que pudessem ser 

utilizados no comércio de exportação e na criação de novas áreas 

de cultivo. Para José Fernandes da Costa Pereira Júnior uma das 

formas de aumentar a produção nacional era investir em áreas 

de produção de alimento que se caracterizasse pelo cultivo em 

pequenas propriedades para abastecimento do comércio local; 

deixando as grandes áreas de produção para atender o comércio 
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de exportação.48

As palavras do Ministro ganhavam força no Pará na 

administração de Pedro Vicente de Azevedo;49 que não apenas 

concordava que essas novas áreas de cultivo estivessem sob o 

controle do Estado, mais que, no caso do Pará que teria grandes 

extensões de terras para o cultivo e a fertilidade do seu solo, este 

teria condições de produzir não apenas para atender os mercados 

de Belém, mas também, de outras províncias do país; necessitando 

para isso apenas de investimentos do governo imperial, que 

segundo a administração provincial pouco tinha investido nas 

províncias do Norte do Brasil.50 

Os debates em torno dos propósitos dos núcleos coloniais 

corriam paralelos aos trabalhos de medição das terras da estrada 

de Bragança. Em conformidade com o aviso do Ministério da 

Agricultura de 07 de julho de 1873 a presidência da província 

havia designado os engenheiros Julião Honorato Corrêa de 

Miranda, Guilherme Francisco Cruz e Antonio Joaquim de 

Oliveira Campos, para procederem na estrada de Bragança à 

medicação e demarcação das seis léguas de terras.51 Ainda em 

1873 era dado início a delimitação dos lotes; trabalhos que não 

pôde ser concluído no mesmo ano devido à chegada do inverno 

e das fortes chuvas que caíam no local. Até a chegada do inverno 

estavam demarcados apenas 170 lotes. 

Em 1874 o governo do Pará dava por completo o serviço 

de medição e demarcação em 116 lotes de terrenos ocupando 

uma área de mais de uma légua quadrada;52 um total de terras 

considerado ainda muito pequeno se comparado ao foi destinado 

para a colonização, que correspondia a 36 léguas quadradas, cerca 
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de 216 quilômetros quadrados de terrenos; o que demonstrava 

que muitos trabalhos aguardavam os que se aventuravam a 

ocupar essas terras. Somente em 1875 registra-se a chegada 

dos primeiros colonos para ocupar os lotes então demarcados, 

inaugurando a primeira colônia agrícola na Zona Bragantina 

e a que posteriormente se transformaria no principal área de 

colonização agrícola de toda a Amazônia, no caso, o Núcleo 

Colonial de Benevides, como passaria a ser chamado.

Considerações.finais

Conhecer o processo de implantação dos núcleos coloniais 

implica, portanto, compreender o momento histórico, as relações 

de interesses econômicos e políticos, as formas de pensamento, as 

perspectivas e os significados construídos durante a implantação 

desses programas. Neste aspecto, as condições materiais que 

possibilitaram a implantação desses espaços agrícolas foram 

geridas dentro de um processo de intervenção do Estado, não 

apenas vinculada a problemáticas regionais, ou envolvendo 

apenas grupos e setores locais, ou com interesses mais diretamente 

relacionados aos programas de colonização; mas como ações que 

ao mesmo tempo em que contemplavam perspectivas de grupos 

locais, afirmava a autoridade do Estado Imperial na região.

Os programas de colonização agrícolas e as características 

por eles apresentadas, por outro lado, reflete a aproximação 

entre o governo imperial e as classes dominantes agrárias do 

Pará, numa relação de permanente disputa e busca de caminhos 

conciliatórios. É neste campo, marcado por disputas e conflitos 

de interesses, que os programas de colonização passavam a ser 
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pensados, implantados e geridos. Diríamos, portanto, que os 

aspectos tomados pelos núcleos coloniais refletem o resultado 

dessas disputas; sendo legitimados a partir de negociações entre 

os grupos dirigentes locais e do Império.
 



169



Os faxinais 
da região das Araucárias

José Adilçon Campigoto
Hélio Sochodolak



A história do povoamento não indígena do território 

paranaense, no que se refere ao espaço localizado entre o litoral e 

os chamados Campos de Guarapuava, segue o modelo no qual os 

espaços territoriais são definidos segundo a cronologia e os motivos 

econômicos e políticos da ocupação. Assim, a região litorânea 

aparece como a primeira a ser povoada. Tal iniciativa foi seguida 

na região de Curitiba, que já contava com população esparsa, 

principalmente, de faiscadores de ouro, em meados do século 

XVII. A terceira leva de povoamento diz respeito aos chamados 

Campos Gerais, iniciando-se nas primeiras décadas do século 

XVIII. Essa faixa de terras que se estende pelo segundo planalto 

paranaense desde as margens do Rio Negro até Jaguaraiva foi, 

inicialmente, povoada por bandeirantes paulistas.

Pode-se dizer que, no âmbito da posse das terras, 

excetuando-se a questão das capitanias hereditárias, as regiões aqui 

definidas, formaram o palco de movimentos ocupacionais muito 

semelhantes entre si. A apropriação das terras se deu por meio de 

posses e do requerimento de sesmarias das quais, a primeira, em 

solo hoje paranaense, foi obtida por Diogo de Unhate, em 1614, 

na região de Paranaguá.1 Tais regimes de apropriação das terras 

só modificaram, mais efetivamente, em medos do século XIX, 

devido à promulgação da lei de terras.

A requisição de sesmarias, que, até então, era a forma 

legalizada de posse das terras, pode ser definida como privilégio 

das elites. Tais concessões somente efetivavam-se quando as 



requisições partiam de súditos casados e possuidores de certos 

bens. Na região dos Campos Gerais, por exemplo, os interessados 

em adquirir propriedades de terras mandavam 

[...] um preposto seu, acompanhado de dois ou três escravos. Escolhiam 

uma paragem que lhes agradasse e ali soltavam algumas cabeças de 

gado bovino e cavalar. Alguns anos mais tarde, alegando posse, o 

proprietário requeria a El Rey e solicitava a concessão da sesmaria. As 

propriedades possuíam entre 4 a 8 mil alqueires paulistas 2.

O alqueire paulista corresponde a vinte e quatro mil e 

duzentos metros quadrados, evidenciando tratar-se de região 

composta por extensas propriedades. No geral, constituíram-

se como áreas de campos abertos, entremeados de pequenos 

bosques, aproveitados para a criação de gado bovino, eqüino e 

muar, comercializados, principalmente, nas feiras paulistas. A 

economia estabelecida na parte norte desses campos, inicialmente, 

era voltada à região de São Paulo. A parte do sul, chamada de 

Campos Lapeanos, foi ocupada por não indígenas, a partir de 

meados do século XVIII.

A ocupação da parte sul dos ditos Campos Gerais vincula-

se à história do ‘tropeirismo’ e à cultura das tropeadas, porque a 

comunicação com os habitantes de São Paulo era mais freqüente. 

Na primeira metade do século XVIII, ao norte, já existiam cerca 

de noventa sesmarias concedidas. 

A Estrada da Mata ligava Sorocaba a Viamão é considerada 

como o fator de ocupação da parcela sulina dos Campos Gerais. 

Por essa vereda transitavam os tropeiros que abasteciam a 

região das minas e outros núcleos menores, com gado bovino 
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e principalmente, com muares. Durante os deslocamentos das 

tropas, homens e animais faziam as paradas de pernoite e, ali, 

formaram-se os chamados pousos. Nesses lugares, distantes um dos 

outros cerca de um dia de viagem, estabeleceram-se comerciantes 

que construíam um cercado para alugá-los aos tropeiros. No sul 

dos Campos Gerais, a estrada passava por Rio Negro, Campo do 

Tenente, Lapa, Campo Largo, Palmeira e depois, Ponta Grossa. 

Daí em diante, entrava-se na chamada região norte.

O Caminho do Viamão foi aberto na década de 1730. No 

ano de 1745, o brigadeiro Custódio de Sá e Faria descreveu tal 

roteiro, desde o rio do Sino até Escaramuça, perto de Itapetinga. 

Registrou que, nas proximidades do atual território do Paraná, 

“... após a mata de São Lourenço, os faxinais, chegava-se ao Rio Negro, 

em 16 de dezembro... Campo da Lapa, chegada a 22 de dezembro... rio 

Curitiba (Iguaçu) 23 de dezembro”3. A descrição feita pelo brigadeiro 

Custódio talvez seja o documento mais antigo referente aos faxinais 

mas, aqui, talvez a brigadeiro estivesse apenas documentando 

a existência de certa paisagem chamada, genericamente, de 

faxinal. 

Etimologicamente, tal expressão originou-se do termo 

italiano ‘fascina’ que significa pequeno feixe de lenha, resultante 

da limpeza das matas para o cultivo de lavouras. Faxinal (faxina 

+ al.) significará, então, o conjunto de faxinas, isto é, região de 

campo, entremeada por pequenos aglomerados de árvores, esses 

denominados como capões ou capoeirões. Trata-se, portanto, do 

nome genérico desse tipo de panorama, composto de campos com 

matas pouco densas, característica da região das araucárias. O 

sistema organizacional, hoje conhecido com sistema de faxinal, 
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dificilmente aparece nas descrições de viajantes, assim como na 

historiografia geral sobre a região, uma vez que se enfatizam os 

sistemas de ‘pouso’, as ‘invernagens’, as fazendas, os sítios e os 

pequenos núcleos populacionais. 

Geralmente, os historiadores que tratam da região 

concentraram-se na demonstração dos pousos que, mais tarde, 

tornaram-se cidades, tais como Lapa, Imbituva, Palmeira, Ponta 

Grossa e Castro. As aberturas de caminhos para as tropas e a 

organização populacional em trono dos pousos, assim como as 

expedições de povoadores e bandeirantes, tornaram-se os fios 

condutores dessas  narrativas. 

Assim como os caminhos das tropas, a expedição de Diogo 

Pinto de Azevedo Portugal, já no início do século XIX, abre o 

caminho de Guarapuava que, mais tarde, ligou-se aos campos de 

Palmas. Trata-se, pois, de uma história que privilegia a ocupação 

dos campos abertos, dos lugares em que se requeriam sesmarias 

para a instalação de fazendas e criatórios de gado. Na seqüência 

narrativa, os ocupantes de Guarapuava sabiam da existência de 

campos abertos e faxinais, ao oeste de Palmas, o chamado Campo 

Erê. A partir de década de 1950, estenderam seus domínios para 

essa região, hoje conhecida como Sudoeste.

As expedições, os caminhos de tropas, o estabelecimento 

de fazendas e o sistema de pousos, ligados a outros fenômenos, 

tais como a construção das estradas de ferro, a extração da erva 

mate e do pinheiro, formam uma ‘teia narrativa’ sobre a ocupação 

e o povoamento da região onde, hoje, localizam as populações 

que se organizam em sistema de faxinal. Pode-se dizer que a 



175

magnitude dos fenômenos históricos acima referidos projeta a 

cultura faxinalense para as margens da historiografia, que em 

função dos enfoques, exclusivamente, econômicos e políticos. 

De fato, pode-se dizer que durante o século XVIII e, 

até as primeiras décadas do XIX, a atividade econômica mais 

rentável, praticada pelos não indígenas estabelecidos nessa região, 

fundamentava-se no latifúndio pastoril. Estendendo-se dos 

Campos Gerais para os de Guarapuava e Palmas,

[...] Primeiro com a criação e exportação de gado vacum e, depois, 

com o comércio e as invernadas de tropas muares vindas do Sul com 

destino às feiras de Sorocaba. No mais, havia unicamente uma pequena 

lavoura de subsistência que praticavam para o sustento próprio4.

Diga-se, ainda, que a exploração da erva mate para a 

exportação inicia na primeira metade do século XIX, quando se 

instalou, em Paranaguá, o primeiro engenho de beneficiamento 

desse produto. O argentino Francisco de Alzagarray introduzia, 

então, técnicas platinas e paraguaias de fabricação, beneficiamento 

e armazenamento da erva, que passou a ser exportada para a 

Buenos Aires. Foram implantados os primeiros engenhos de 

soque de erva mate em Paranaguá, depois em Morretes e, logo 

em seguida, na serra acima. A exploração do chá desempenhou 

papel decisivo na história dos faxinais. 

A interiorização dos engenhos favorecia o transporte do 

produto, pois a erva socada diminui, muito, em termos de volume. 

Assim, desde o final da década de 1820, a erva-mate tornou-se o 

principal produto de exportação da economia praticada na quinta 

comarca de São Paulo, mais tarde, Paraná. Liderança conservada 
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por um século, que representou, no ano de 1881, a exportação de 

cerca de treze mil toneladas pelo porto de Paranaguá. Quarenta 

anos mais tarde, em meados da década de 1920, existiam sessenta 

e quatro empresas exportando erva, no estado do Paraná. 

Metade, não utilizava Paranaguá para escoar a produção. Nesta 

época, já os industriais do mate haviam instalado engenhos por 

toda a região dos ervais, incluindo a área em que se desenvolveu 

o sistema faxinal.

A exploração de erva-mate, na região litorânea e sulina do 

Estado, desenvolveu-se diferentemente se comparada ao modelo 

de obrage, adotado na região Oeste. Lá, o sujeito, normalmente 

estrangeiro, interessado nesse negócio, adquiria do governo 

estadual, uma propriedade – uma concessão exploratória – ou 

mesmo por conta própria, instalava-se na mata, com a ‘peonada’. 

Às vezes, as atividades eram comandadas por um encarregado 

do serviço. Os peões podiam levar mulheres e filhos, bagagens, 

provisões e instrumentos de trabalho. Alojavam-se em barracões, 

geralmente localizados nas barrancas do rio, para o armazenamento 

da erva. O lugar transformava-se, com freqüência, em pequenos 

portos particulares de exportação, pois o mercado exterior 

encontrava-se na outra margem do rio. Alguns desses, mais tarde, 

tornaram-se cidades5.

O núcleo da obrage estendia-se de acordo com a existência, 

ou não, dos recursos a explorar. Quando a erva e a madeira 

escasseavam, abriam-se novos caminhos no interior das matas, 

até encontrarem-se novas reserva. Desse modo, Tomaz Allica, 

que montou obrage na região de Guairá no início do século XX, 

estendeu seus domínios exploratórios desde as margens do Paraná 
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até a região de Cascavel e Campo Mourão. O obragero não estava, 

necessariamente, ligado à propriedade da terra. Quando os 

recursos naturais se esgotavam, seguia adiante, ou procurava-se 

estender sua área de exploração.

O modelo extrativista da erva na região litorânea e 

sulina do Paraná, no entanto, apresenta características bastante 

diversas, a começar pela forma de ocupação da região em que se 

encontravam os ervais. Destaca-se, por exemplo, que a aquisição 

ou a posse das terras não ficava em segundo plano em relação 

à exploração da erva e da madeira, como ocorria no Oeste. Na 

parte oriental do Paraná, as sesmarias, as fazendas, os caminhos 

das tropas, os pousos e os sítios, eram os lugares de apoio aos 

grupos extrativistas. 

Outra diferença básica consiste em que nessa frente 

extrativista do leste e sul, a mão de obra era cabocla. No oeste, 

como diz Wachowicz, os trabalhadores eram preferencialmente 

paraguaios, “[...] os denominados guaranis modernos, descendentes 

dos índios aldeados pelos jesuítas, nas suas famosas reduções de Mato 

Grosso, Paraguai, Paraná e região missioneira” 6. No Oeste, esse 

tipo de trabalhador, ainda falando guarani, mas já convivendo 

com os não indígenas havia mais de um século, era considerado 

como ideal para a extração da erva e da madeira devido aos seus 

conhecimentos da geografia regional. Ainda conservavam suas 

tradições, mas haviam abandonado o antigo sistema tribal. No 

interior da obrage era proibido ao peão praticar qualquer tipo de 

atividade econômica que não fosse função de obragero. Assim, 

tornava-se totalmente subordinado àquele que o contratou. 

Tratava-se de um regime de dependência do trabalhador ao dono 



178

da obrage que, também, controlava os armazéns, e assim, mantinha  

o contratado sob regime de completa dependência financeira.

Na frente extrativista oriental, os sujeitos que se dedicaram 

ao serviço de extração da erva-mate eram provenientes do litoral, 

e das cercanias de Curitiba. Gente oriunda dos Campos Gerais 

e remanescentes de antigas bandeiras. Ex-agregados, ou des-

agregados de fazendas, gente que desistiu das tropeadas ou que 

não encontrava ocupação nos pousos. Gente vinda de São Paulo, 

de Santa Catarina e do Rio Grande, até mesmo da Argentina e 

do Paraguai. Remanescentes das tribos indígenas e ex-escravos. 

Remanescentes de tropas do exército e dos movimentos 

revolucionários ocorridos na região sul do Brasil. Gente que fugia 

para evitar os rigores da legalidade. 

Toda essa população foi ocupando os limites dos campos 

e adentrando nas matas de araucária e dos ervais. Instalavam-se 

em terras devolutas ou nos limites e mesmo no interior de grandes 

propriedades, numa época em que as demarcações das terras não 

se faziam por meio de cercas. As balizas eram constituídas por 

cachoeiras, pedreiras, rios e, até mesmo, por grandes árvores ou 

capões. Essa povoação, um tanto móvel, desenvolveu certo modo 

de relacionar-se com a terra, com a natureza e com o mundo 

sobrenatural. Trata-se da cultura cabocla.

Os caboclos não eram semi nômades, como os índios 

guaranis que habitavam a região, anteriormente. No entanto, 

vendiam tranquilamente suas posses a preços irrisórios, podendo 

mudar-se para lugares mais ao interior da mata. Da mesma forma, 

os que se dedicavam à exploração dos recursos naturais, como a 
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erva, entranhavam-se para o interior das florestas, assim que os 

recursos de exploração se esgotavam. 

Roberto Lobato Correa, diz que, a ocupação da região 

sudoeste do Paraná, também coberta de araucária e ervais, seguiu 

a mesma dinâmica de ocupação. Tal povoamento inicio-se, mais 

efetivamente, no princípio do século XX, mas a exploração do 

mate, na região mais ao leste, começara na primeira metade do 

século anterior. Como um dos atrativos para o movimento da 

população rumo às áreas de floresta, está na origem do modo pelo 

qual o caboclo passou a relacionar-se com a terra.

Um dos relatos mais antigos e fundamentais para a 

compreensão da cultura cabocla, no âmbito da relação com a 

terra e com os recursos naturais, foi elaborado pelo médico alemão 

Robert Ave-Lallemant. Em viagem pelas matas da Serra do Mar, 

no ano de 1845, ao entrar em território hoje paranaense, Robert 

encontrou algumas habitações no interior das matas que estivera 

percorrendo por dias a fio. Relatou que encontrara

[...] uma casa feita de grossas tábuas de pinheiro, em rigor só um 

espaço com um tapume e dois telheiros de paredes de barro. A alguma 

distância havia ainda uma barraca de tábuas. Em volta, cercados para 

vitelas e porcos. Apesar da pobreza da habitação, fomos recebidos 

com boa vontade pelos moradores, mas era pouco convidativo o 

pessoal que ia aparecendo para ver-nos. O dono da casa, Antônio 

Ribeiro era, como sua mulher, de origem índia. Sua filha casara com 

José dos Santos Barbosa, que representava o papel principal e era 

manifestamente de origem portuguesa, embora remota. Além disso, 

ainda andavam para lá e para cá alguns homens e mulheres, mestiços 

de índios e brancos; das muitas crianças se podia concluir que alguns 
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formassem casais sobre cujas relações não pude esclarecer-me. Nos 

confins da civilização não é fácil passar a limpo essas relações. Aquela 

gente tinha a rudimentar estância em comum e tudo entre eles parecia 

em condomínio7. 

O relato do viajante indica que aquele pequeno núcleo 

habitacional organizava-se, pelo menos em parte, na forma do 

que, atualmente, chamamos de sistema de faxinal. No caso, 

algumas casas camponesas improvisadas, situadas num cercado 

suficientemente amplo, para guardar e criar pequenos animais. No 

interior do cercado, famílias de caboclos – talvez coletores de erva 

mate – que detinham a posse em comum de seus bens. Robert teve 

a impressão de que tudo entre aqueles sujeitos era utilizado em 

condomínio. Não informa nada sobre a existência de lavouras, ou 

seja, se o agrupamento era composto conforme a divisão clássica, 

atualmente, no sistema de faxinal, entre as terras de plantar e as 

de criar. Provavelmente, ali nada se plantava porque, o médico 

viajante costumava descrever tais coisas detalhadamente, como se 

depreende de seu relato sobre o dia anterior à chegada ao ‘proto-

faxinal’. Havia se hospedado na cabana de um caçador de antas. 

Diz que, 

No fundo corria um riacho. Perto, uma casa de madeira, pequena e 

pobre, feita de traves de pinheiro e uma cabana menor, evidentemente 

a cozinha. Ao lado da casa, uma horta, cercada com troncos de feto 

arbóreo, na qual eram cultivadas as couves e outras hortaliças. Com 

extraordinária pompa floresciam ali três pessegueiros8.

A respeito da cabana do caçador Robert não informa sobre 

a existência de animais, ao passo que, sobre estância de Antônio 
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Ribeiro, nada se pode inferir a respeito do compáscuo, o que 

constitui característica básica dos faxinais atuais.

A falta de referência ao cultivo agrícola permite deduzir o 

caráter temporário e provisório da pequena aldeia, comandada por 

José dos Santos Barbosa. Em certa medida, o lugarejo, incrustado 

na mata, pode ser considerado como o modelo das populações 

pioneiras da região dos ervais e das matas de araucária. A presença 

dos pequenos animais indica outro aspecto da cultura cabocla, 

desenvolvida nesta região: a criação de suínos e outros animais de 

pequeno porte, criados em sistema extensivo. Tal cultura pode ser 

estudada e compreendida partindo-se do estudo dos faxinais.

Chama-se sistema de faxinais a certo modo de utilização 

das terras em comum, delimitada por cercado, para a criação de 

animais, existente na região sul do Brasil e que se tem classificado 

como manifestação cultural dos povos tradicionais. Assim, o 

faxinal é dividido em terras terras de plantar e terras de criar. A 

área de criação, ou área de compáscuo é um cercado composto 

por matas e pastagens em que se localizam as habitações dos 

faxinalenses. Na parte interior a esse espaço comum, que pode 

pertencer a um proprietário não morador do faxinal, ou a vários 

proprietários/moradores, são criados animais de várias espécies, 

tais como bovinos, eqüinos, caprinos, ovinos e suínos, além de 

vários tipos de aves domésticas. Soltos no grande cercado, esses 

animais alimentam-se da grama existente, de pequenos arbustos e 

de frutos nativos tais como a gabiroba, a cereja e, principalmente, o 

pinhão. Os animais são de propriedade particular dos faxinalenses, 

sendo o número que cada morador pode criar naquele espaço, 

definido pelo grupo. Estes proprietários são responsáveis por 
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oferecer suplementação alimentar aos animais nos períodos de 

maior escassez. 

As casas são dispostas no interior da área cercada, sendo 

boa parte delas protegidas por um cercado menor, ao entorno 

dos quais as criações circulam livremente. As entradas e saídas 

destas áreas são protegidas por porteiras e cancelas, ou por uma 

espécie de pequena ponte, construída sobre um vão escavado, 

especialmente, para tal fim. Esses artefatos, chamados de mata-

burros, são feitos intercalando-se uma prancha e um vão, de modo 

que as pessoas e os automóveis possam transitar sem a necessidade 

de abrir porteiras, enquanto os animais os evitam. 

As terras de plantar localizam-se fora do cercado e podem 

pertencer ao proprietário que as cultiva, ou serem arrendadas. O 

sistema de faxinal pode ser facilmente vinculado à frente oriental 

paranaense de extração da erva mate e à cultura da criação de 

suínos em sistema extensivo, praticado, nessa região, desde o 

século XVII. Os coletores de erva mate, quando viam escasseando 

os recursos do lugar em que estavam instalados, adentravam 

na mata, transportando consigo: os apetrechos necessários ao 

trabalho, os recursos alimentícios e alguns animais de carga e de 

criação.

O sistema de faxinal relaciona-se, portanto, esse tipo de 

nomadismo dos caboclos e, também, dos indígenas habitantes da 

região. Maria Magdalena Nerone vinculou a origem dos códigos 

organizacionais faxinalenses às antigas reduções guaraníticas9, 

mas sua tese foi contestada por Cecillian Löwen Sahr10. Essa 

pesquisadora do sistema admite a influência das reduções, porém, 
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argumenta que o faxinal originou-se da forma de organização 

social desenvolvida pelos caboclos quando da ocupação territorial 

das matas de pinheirais. Outros estudiosos do assunto, tais como 

Man Yu Chang11 e Jair Lima Gevaerd Filho, salienta que o fator 

determinante para o surgimento do modo de vida faxinalense 

teria sido a criação de porcos às soltas; caracterizam a criação 

extensiva de suínos como ‘costume’12 amplamente praticado em 

toda a região de abrangência dos faxinais.

A origem dos faxinais está, certamente, relacionada 

a todos estes elementos. A criação extensiva de suínos pode 

ser considerada como parte da cultura faxinalense, praticada 

pelos caboclos e, depois, adotada pelos imigrantes europeus, 

principalmente, por poloneses e ucranianos. Nas regiões de mata 

de araucária e faxinais a criação de pequenos animais criados às 

soltas, em regime de compáscuo, é de longa data.

Pode-se dizer como certo que a atividade criatória de 

suínos, na região sul do Brasil, desenvolveu-se desde a chegada dos 

primeiros habitantes não indígenas13. Sabe-se que os ameríndios 

dessa região não haviam desenvolvido as técnicas de criação 

suína, embora praticassem a caça de animais dessa espécie, que 

eram abundantes na região. A existência desses porcos selvagens 

foi documentada por viajantes dos séculos XVII e XVIII, que 

descrevem a importância das sementes da araucária para a 

alimentação e a reprodução, em larga escala, dos chamados ‘porcos 

do mato’. Demerval Peixoto, baseado nos relatos dos militares do 

Contestado, escreveu que, naquela região “ a criação quase natural 

de suínos,cujo alimento natural é o pinhão abundantíssimo, oferece, por si 

só, mais uma riqueza inesgotável”14.



184

O pinhão era parte fundamental na alimentação desses 

animais, dos “[...] catetos e queixadas que habitavam a região, destacada 

por Augusto de Saint-Hilaire, em sua viagem ao Brasil”15. Conforme 

seu relato, da primeira metade do século XIX, 

[...] os habitantes dos Campos Gerais comem as sementes de araucária 

e as empregam com sucesso para engordar os porcos. Sabedores da 

enorme utilidade dessa árvore, eles a respeitam e não a abatem não 

ser em caso de necessidade16.. 

Percebe-se, então, certo tipo de relação que estes habitantes 

da mata dos Campos Gerais e das araucárias estabeleciam com o 

pinheiro.

A introdução de suíno do tipo europeu representou 

uma fonte de renda para os moradores da região dos pinheirais. 

Passou a ser criado em cercados primitivos tais como os descritos 

por Ave-Lallemant, e solto nas matas de pinheiros, na chamada 

suinocultura extensiva, com os animais 

[...] percorrendo em manadas, na busca de alimentos, terras de 

diferentes posses ou fazendas, pelo fato destas não possuírem cercas 

– e isso persistiu, em muitas regiões, até o início da colonização – uma 

vez que a amplitude de terras o dispensava17.

Conforme Roberto Lobato Correa, a maior parte da região 

sudoeste do Paraná foi povoada por luso-brasileiros que adotaram 

o sistema de criação extensiva de suínos.

A crescente produção brasileira de banha nas primeiras décadas do 

século XX provocou enorme surto da criação de suínos no Paraná, surto 
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esse paralelo a expansão em direção às terras florestais não ocupadas 

[...] Essa crescente produção de banha relacionava-se à expansão do 

mercado consumidor que o comércio importador não poderia suprir 

em função dos preços elevados dos artigos importados... Desse modo, 

em 1917, aparece o frigorífico Matarazzo em Jaguariaiva, e em 

1920 havia dois produtores de banha em Ponta Grossa. Ao longo 

da ferrovia São Paulo – Rio Grande mais tarde apareciam outros 

frigoríficos como o Pagnoncelli em Joaçaba (1933) e o Saporiti, em 

União da Vitória18.

O suíno criado às soltas tornou-se atividade difundida, 

constituindo sistemas diferentes. O primeiro deles, o dominante, 

era denominado como porco ‘alçado’ e consistia, basicamente, 

em criar os animais soltos nas florestas, vivendo quase que 

exclusivamente da alimentação que encontrassem. Os proprietários 

desses animais ministravam-lhes apenas o sal, cuidando para 

curar os feridos e doentes, geralmente, com remédios caseiros e 

benzeduras. Quando os suínos atingiam algumas arrobas, eram 

vendidos para a terminação. 

A engorda dos animais era feita no sistema safra. Os 

porcos adquiridos em varas dos criadores eram soltos ‘milharais’ 

previamente cultivados pelo safrista, preferencialmente numa 

clareira aberta no meio da mata para que os animais não se 

dispersassem ou prejudicassem as roças dos vizinhos. No ‘milharal’ 

em grãos, o porco era semi-engordado e, então, tocado, a pé, para 

os centros mais urbanizados, onde eram vendidos ou trocados.

Tanto um sistema quanto o outro exigiam imensas áreas 

de terras. O porco alçado exigia cinco hectares de mata por cabeça 

de suíno. A área exigida para ‘semi-terminar’ quatro cabeças de 
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suíno, no modo ‘safrista’, era de um hectare19. 

Nessa região, nessa época, as áreas eram extensas devido 

à raridade das cercas dividindo as propriedades. Tal escassez fazia 

parte da atividade agrícola praticada. É possível, no entanto, que 

algumas áreas fossem interditadas aos animais, porque, além 

do sistema de faxinal, praticava-se, mais ao sul, outra forma de 

compáscuo. Trata-se das invernadas20 que diferem do faxinal 

devido ao fato de que, nesse sistema, os animais são criados em 

comum, ao redor das áreas de plantar, essas sim protegidas por 

matas e/ou cercados.

O porco criado de modo extensivo na região sudoeste 

era denominado ‘baguá’. Tal modo de criação era empregado 

pelas camadas mais pobres da população. Os atravessadores, 

‘safristas’, adquiriam esses animais não por peso, mas por medidas. 

Wachowicz descreveu o modo como se desenrolava tal forma de 

comércio. Escreveu que,

Na saída do mangueirão, era feito um buraco. Nesse local eram 

fixadas duas estacas, uma de cada lado. Media-se nas estacas a altura 

desejada pelo comprador (safrista), geralmente 50 cm. O travessão 

entre as duas estacas era uma vara, barbante ou arame. Se o porco ao 

passar não alcançava com seu dorso a vareta colocada, era refugado e 

colocado de lado. Por fora da mangueira, ficavam alguns homens para 

contar o número de porcos. Um deles segurava uma taquara verde 

e ia dando ‘taios’ de facão entre os nós, para marcar o número de 

animais que alcançavam os 50 centímetros, exigidos pelo safrista21. 

O modelo ‘safra’, no entanto, parece não ter sido utilizado 

em toda a região de abrangência das matas de ervais e pinheirais, 

donde se pode dizer que a chamada ‘venda de porcos por metro’ 
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talvez seja mais restrita à região sudoeste. O transporte destes 

animais até os centros de comércio, porém, seguia o padrão. Trata-

se da tropeada de suínos. Conforme Ruy,

Para ‘tropear os porcos a ‘pezito’ até o mercado comprador, o safrista 

previamente treinava os animais, por uma ou duas semanas. Reunia 

seus porcos, com o auxílio dos peões fazia um percurso de cerca de 

dois quilômetros, e voltava. Repetia este serviço várias vezes. Outros 

treinavam os suínos fazendo voltas dentro da própria mangueira. O 

bom era começar a ‘tropeada’ num dia de chuva, os porcos ficavam 

mais reunidos. Não podiam ser muito gordos porque não agüentavam 

a caminhada. O ideal era, pois porco de 50 a 60 cm de altura, ‘na 

medida’. No início da ‘tropeada’, na frente ia um peão com uma bolsa 

de milho a tiracolo jogando alguns grãos no carreiro e chamando: 

buti, buti, buti [...]22

Conforme relatos feitos por Nicolau Kóss e Estefano 

Lobacz, moradores da região de Ivaí, município bem mais próximo 

à região considerada histórico e geograficamente como Campos 

Gerais, na época em que os imigrantes europeus chegaram à 

região, também, era raro cercar as terras. Os tropeiros de porcos 

enfrentavam certas dificuldades porque os animais, tocados a 

grandes distâncias, levados pela fome, atacavam as lavouras 

existentes às margens dos caminhos de tropeadas. “Muitas vezes os 

carroceiros não conseguiam conduzir as tropas o mais rápido possível devido 

à falta de cercas nas lavouras [...] dava encrenca com os donos do milho”23. 

Os porcos dessa região eram transportados, principalmente, para 

Castro e Ponta Grossa. Diz que, no começo, os animais requeriam 

certo trabalho para serem transportados em tropas, “[...] tinha 

que costear primeiro os porcos para eles não se extraviarem. Primeiro 
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dia precisa costear; um dois dias. Depois chamava e eles não saiam da 

estrada”24. 

O tropeiro de suínos afirma que os mais fujões recebiam 

nomes próprios e, quando esses intentavam sair da trilha, o 

tropeado gritava o nome dado. O porco desistia de fugir. Os 

animais marchavam nas horas mais frescas do dia e era preciso 

calcular bem para se chegar aos lugares de descanso, chamados de 

pousos marcados. Ali, os animais recebiam a ração, previamente 

levada pelo carroceiro que acompanhava a tropa. Conforme o 

seu depoimento, muitos animais não suportavam as caminhadas, 

sofrendo de estafa. “Porco cansado não come nada. Era preciso 

esperar para que eles descansassem e depois dar a ração”. Os bichos 

que ‘estropeavam’ e morriam eram abatidos, destrinchados e 

transformados em carne para a alimentação dos ‘tropeadores’; 

eram decompostos em toucinho ou banha e transportados na 

carroça. 

Conforme o estudo de Brandt, os animais criados na 

região de Fraiburgo, atual estado de Santa Catarina, também 

eram conduzidos em tropas. Na estrada de curitibanos, a tropa 

gastava, em média, quatro dias para percorrer cerca de vinte e 

cinco quilômetros, até a cidade de Videira25. O depoente José 

Lindolfo Cordeiro Leite apresenta outros aspectos das lidas com 

os animais bravios, criados às soltas, o chamados ‘baguás’. Os 

mais velhos, com três ou quatro anos, exigiam manejo específico. 

Era preciso costurar-lhes “[...] os olhos, bem costurado para seguir os 

outros... Porque se não costurar ele não acompanha. Daí, ele vai pro mato 

e não há mais quem pegue”26. A costura era feita com fios da crina 

dos cavalos. 
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A criação extensiva de tantos animais, pertencentes a 

criadores diferentes, numa área não delimitada por cercados, 

demandava a adoção de marcas para a identificação dos 

proprietários. Em geral, as marcas eram codificadas por incisões 

feitas nas orelhas dos suínos. Os talhos logo cicatrizavam, mas as 

marcas ficavam bem reconhecíveis, pois a cartilagem ali existente 

não solda. Assim, dois cortes na orelha esquerda podiam significar 

a pertença a determinado criador que adotara aquela marca. 

Conforme José Júlio da Silva, na linguagem cabocla, o “[...] animal 

que não tem sinal nem foi marcado pelo proprietário”27. é chamado 

de ‘orelhano’ ou, então, ‘reiuno’. O termo ‘reiuno’ vincula-se, 

evidentemente, ao regime monárquico em que as terras e tudo 

que nelas encontra-se, pertencem, antes de qualquer concessão, à 

pessoa do rei. Relaciona-se, portanto, às terras devolutas e à forma 

de ocupação da região dos faxinais.

A criação extensiva de suínos e a condução das tropas 

exigiam, assim, um conjunto de conhecimentos característicos. 

Era preciso saber negociar com os proprietários das lavouras 

existentes ao longo dos carreiros. Dominar as técnicas de carnear, 

destrinchar e derreter a gordura dos animais que não conseguiam 

seguir o grosso da tropa. Conhecer o tempo, prever as distâncias, 

entender de condições climáticas. Costear, pontear, costurar 

e dominar os mais abagualados28. Escolher a melhor hora para 

iniciar a marcha e o momento de parar. Prever os gastos para 

a marcha que, às vezes, podia estender-se por um mês inteiro. 

Saber marcar, dominar os códigos de marca e ler os sinais. Por fim, 

negociar com os compradores. 

Basílio Gaiocha, morador do faxinal de Itapará, na cidade 
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de Irati, relatou que transportava as tropas de porco para a cidade 

de Guarapuava, há cerca de cem quilômetros de distância. Diz que 

levava os animais sem a ajuda de ninguém e que passava muito frio 

nessas caminhadas. Os casos narrados por Gaiocha, Nicolau Kóss 

e Estefano Lobacz, indicam que os imigrantes europeus vindos 

para a região dos pinhais adotaram parte da cultura cabocla. 

A vinda desses imigrantes para a região é classificada como 

imigração estratégica porque se vincula à política de ocupação do 

território disputado pelo Brasil e a Argentina, desenvolvida nos 

últimos anos do regime imperial brasileiro. A estratégia consistia 

em instalar as colônias militares de Chapecó e Chopim, na parte 

extrema do país e estabelecer comunicação com aquele espaço, por 

meio da ferrovia Paranaguá/Rio Iguaçu e da navegação fluvial até 

as regiões fronteiriças. Assim, iniciou-se a instalação de colônias 

de imigrantes, desde Porto Amazonas até União da Vitória, a 

partir de 1890.

As colônias de S. Mateus, Água Branca, Santa Bárbara, 

Palmira, Rio Claro, Eufrosina, General Carneiro, Antônio Olinto, 

Canta Galo, Prudentópolis, e Mallet são todas deste período que 

se estende entre os anos de 1890 e 1896. Os imigrantes vindos 

para essa região eram, na maioria, de origem alemã, polonesa e 

ucraniana. 

A política de imigração estratégica foi interrompida por 

volta de 1985, por causa da revolução federalista, sendo retomada, 

cerca de vinte anos mais tarde. A etapa que se iniciou, então, 

denominou-se Novas Colônias Federais. As colônias de Senador 

Correa, Vera Guarani, Cruz Machado, Irati e Ivaí, pertencem a 

esse período que se estende entre 1907 e 1910. Eram, igualmente, 
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alemães, poloneses e ucranianos.

Os que se estabeleceram em Ivaí, “[...] instalaram-se em 

barracas improvisadas, no local onde hoje é a Praça Taras Ssewczenko, 

até que o governo providenciasse a divisão dos lotes de cada família”29. 

Recebiam uma porção de terreno, equivalente a dez alqueires, 

para cultivá-la. Tal foi a dinâmica geral do assentamento desses 

imigrantes.

No atual município de Irati, estabeleceu-se a colônia de 

Itapará.

A colonização da região teve início em 1908, com a chegada dos 

imigrantes ucranianos e poloneses que formaram a vila, entrando por 

Prudentópolis. As terras, 7.016 hectares foram divididas em 300 lotes 

[...] Logo após a chegada dos imigrantes, alojados em um grande 

barracão e casas de taquara, efetuadas as primeiras plantações, 

floresceram os bambuais e a proliferação de ratos destruiu tudo o 

que havia sido plantado. Em 1917, os colonos trabalharam abrindo, 

em troca de alimentação, a estrada rumo à vila de Irati. Mais tarde, 

o governo auxiliou novamente com sementes e ferramentas. Apenas 

em 1917 começou-se a utilizar o arado na região. Plantava-se no 

toco [...]30

O discurso sobre os começos, em narrativas de imigrantes, 

geralmente, enfatizam as dificuldades, os entraves, os obstáculos, 

as barreiras e os empecilhos enfrentados nos tempos iniciais. Pode-

se dizer que se trata do recurso utilizado por esses narradores, 

resultando no matiz épico, característico das histórias vinculadas 

a essa temática.

Assim, Orreda, mesmo não fazendo parte do grupo de 
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imigrantes aqui descritos, escreveu que

No início eram utilizados cargueiros como principal meio de 

transporte, única maneira de vencer as serras e caminhos quase 

intransponíveis. Trazia-se principalmente feijão para vender em Irati. 

Mais tarde, os cargueiros foram substituídos por carroças eslavas com 

tolda e puxada por seis ou oito cavalos31.

A trajetória descrita por Basílio Gaiocha sobre a condução 

das tropas de suínos seria, no entanto, muitas vezes mais 

desgastante, uma vez que a distância entre Irati e Itapará não 

ultrapassa à metade da que separa a dita colônia e Guarapuava. 

Além disso, é preciso vencer a Serra da Esperança para se chegar 

àquela cidade do terceiro planalto paranaense. As distâncias, a falta 

de recursos, os problemas de transporte e outros fatores podem 

ser considerados decisivos para que esses imigrantes adotassem 

certas práticas da cultura cabocla. 

Eles receberam lotes individuais de 23 hectares, em 

média, e, também, em outros municípios da região, optaram pelo 

sistema de compáscuo dos faxinais. Não adotaram, portanto, o 

modelo mais geral, seguido por imigrantes de origem européia, 

em outras regiões do Brasil, isto é, a ocupação e exploração de 

lotes individuais. Segundo Valdir Gregory, 

A colonização européia no sul do Brasil significa, então, o 

estabelecimento de europeus, os colonos, em pequenos lotes de terra, 

que foram sendo cultivados e explorados, normalmente, sem o auxílio 

de qualquer mão de obra estranha [...] Dessa forma, a colonização 

foi a instalação de pequenas propriedades rurais de tipo europeu em 

solo brasileiro, a instalação da pequena propriedade de terras sob o 
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domínio do latifúndio em áreas permitidas para este fim 32.

O estudo de Gregory desenvolve-se no recorte temporal 

posterior à década de quarenta. Parece ser válido, no entanto, o 

modelo geral de instalação de pequenas propriedades rurais de tipo 

europeu, adotado pelas empresas de colonização e por funcionários 

públicos, empenhados nos negócios de colonização. O caso de 

Itapará, também se enquadra nos moldes gerais da colonização, 

mas os desdobramentos da implantação, dessa e outras colônias 

da região dos pinheirais, indicam a opção dos imigrantes por outro 

modelo. Adotaram o sistema de faxinal, por fatores diversos, logo 

no início. O faxinal de Itapará funciona, atualmente. Trata-se de 

um século de história dessa experiência cultural cabocla, que se 

vincula, profundamente, à história do Paraná e da região sul do 

Brasil.

A criação em forma de compáscuo, especialmente, 

de pequenos animais, continua sendo praticada nos faxinais 

do Paraná, embora a era das tropeadas tenha cessado desde as 

décadas de 1940 e 1950, quando se introduziu o transporte 

motorizado. A atividade restringe-se à área cercada, chamada 

de criadouro comum. Chang fala sobre as cercas construídas nos 

faxinais. Aponta, inclusive, o que poderia ser uma área de estudos, 

denominada “sociologia das cercas”. Destaca alguns elementos da 

relação que os faxinalenses estabelecem com a delimitação da área 

de compáscuo. Para o autor, o fato de tomarem decisões conjuntas 

indica o caráter democrático dos faxinais, porque, as regras sobre 

os tipos, as características e as responsabilidades sobre as cercas 

são estabelecidas em reuniões organizadas pelos moradores. 
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Surge, assim, a tipologia das cercas apontada pelo autor: cerca de 

lei, aquela que podem encerrar animais de todos os portes; cerca 

de vão cheio, aquelas que medem sete palmos de altura, com 

tranqueiras ou palanques amarrados com arame; cerca de meio 

vão, contendo dois fios de arame farpado por cima; cerca de paus 

verticais, ou de “frechame”, com oito palmos de altura; cercas de 

arame farpado com sete palmos de altura, contendo, no mínimo, 

oito fios de arame farpado33.

A construção da cerca, geralmente, torna-se oportunidade 

para a realização do mutirão. O trabalho, portanto, pode ter a 

forma coletiva, enquanto que a aquisição do material cabe ao 

proprietário de cada trecho confinante com as lavouras. As regras 

para os casos de invasão das lavouras, também são definidas em 

grupo. No geral, os prejuízos são cobrados ao responsável pela 

parte da cerca em que o animal escapou. Se não for constatada a 

sua negligência na manutenção do cercado, a perda será cobrada 

ao proprietário do animal fujão. O animal reincidente pode 

ser considerado como ‘bicho daninho’ e, em alguns casos, ser 

sacrificado.

O sistema de faxinal praticado atualmente, de certo, é 

posterior à lei dos quatro fios e exigiu a criação de normas locais, 

classificadas, juridicamente, como consuetudinárias. As leis 

sobre ‘cercamentos’ entram no Código Civil de 1916. Expedido 

em 1919, o artigo 588 determina que a obrigação de cercar as 

propriedades para deter, em seus limites, os animais domésticos, 

cabe ao criador ou possuidor deles. A aplicação e adoção da 

chamada lei dos quatro fios variou, quanto à demora, de região 

para região. Conforme Brandt, tal lei passou a ser aplicada na 
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década de quarenta, no Estado de Santa Catarina. No Estado do 

Paraná, existem regiões em que só começou a ser adotada em 

1980, com a chegada dos imigrantes vindos do Rio Grande do 

Sul. A entrada desses imigrantes e a introdução do transporte 

em caminhões são consideradas como fatores decisivos para a 

desagregação do sistema, mas podemos dizer que tais elementos 

provocaram alterações importantes nas relações que os faxinalenses 

estabelecem com o mundo, a natureza e o sobrenatural.

Evidentemente, a lei dos quatro fios representou um 

golpe profundo contra a cultura da criação em regime extensivo 

e, principalmente, contra o sistema de invernada. Não haveria, 

entretanto, a mesma repercussão no modo organizacional 

faxinalense. Acontece que, normalmente, considera-se que, 

no sistema de faxinal, os animais são criados às soltas. Tal fora 

a impressão, por exemplo, do médico sanitarista Lourival Luiz 

Fornazzari que, na década de setenta, descreveu a situação do 

distrito de Itapará. Conforme a descrição, as habitações foram 

feitas de,

[...] Madeira de pinho, algumas cobertas de tabuinhas e outras de 

telha, com três ou quatro cômodos. Geralmente assoalhadas, a maioria 

apresentando chão de terra batida na cozinha. Algumas caídas, uma 

minoria pintada a óleo, com janelas envidraçadas e outras sem pintura. 

Resíduos e detritos jogados porta a fora. Não encontramos privadas 

na região, exceção feita às habitações de comerciantes. As dejeções 

são depositadas a céu aberto. A água utilizada para os diversos fins 

provêm de olho d‘água [...] Os animais domésticos – aves, porcos e 

cães – encontram-se soltos ao redor da casa34.
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O discurso ‘higienista’ também exerceu e exerce, ainda, 

sua influência contrária ao antigo sistema por classificá-lo como 

insalubre e irracional. A história dos faxinais vincula-se, portanto, ao 

higienismo, aos cercamentos, às leis de terra, ou seja, à implantação 

do regime republicano no Brasil e no estado do Paraná. Vincula-se, 

também, à guerra sertaneja do Contestado, que teve como palco a 

região mais ao sul do que hoje é o estado do Paraná. O combate do 

Irani, por exemplo, considerado na historiografia paranaense como 

acontecimento fundador da República neste estado, ocorreu nos 

chamados faxinais de Irani. Cecília Maria Westphalen, referindo-

se à batalha inicial da guerra dos caboclos, escreveu que, partindo 

de Plamas, João Gualberto “[...] marchou em direção ao Irani, onde se 

encontravam os homens de José Maria. O faxinal de Irani, desde tempos, 

constituía um arraial de posseiros e caboclos miseráveis”35. O faxinal é 

definido, então, como arraial de posseiros e caboclos, isto é, lugar 

de povoação temporária, mais o menos densa, pequena povoação. 

Não se trata, portanto, de referência à paisagem de faxinais, mas 

também, não se poderia concluir, daí, que os chamados redutos 

caboclos do Contestado adotavam o sistema de faxinal. Demerval 

Peixoto, por exemplo, refere-se duas vezes, pelo menos, ao Irani 

como faxinal36; escreveu Campinas de Irani 37; e, pelo menos duas 

vezes, Campos de Irani38. Alcides Miranda, também escreveu que, 

“prevendo um ataque ao seu antro, José Maria [...] resolveu abalar co sua 

gente para o Faxinal do Irani, então jurisdição do Paraná”39.

Sabe-se que os seguidores de José Maria, antes de 

reunirem-se em Irani, nas terras de Miguel Fabrício das Neves40, 

encontravam-se nas proximidades de Curitibanos, nas terras 

administradas pelo coronel Francisco Ferreira de Albuquerque. 
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O deslocamento, neste caso, fora motivado pelo conflito com o 

mandatário local, mas evidencia a mobilidade dessa população, 

aludida anteriormente. Normalmente, levavam consigo os poucos 

pertences, inclusive gado e pequenos animais. Serpa escreveu que 

em Taquaruçu, lugar em que os caboclos reuniram-se, depois de 

abandoarem o faxinal de Irani, “[...] os sertanejos compravam na 

região o que necessitavam para seu sustento; faziam, ainda, plantações de 

verduras, criavam gado de corte e burros. Enfim, todos que para a cidade 

se transferiam levavam seus teres e haveres”41.

As áreas de plantação e o número de animais necessários 

para alimentação variavam conforme o tamanho dos redutos. 

Demerval Peixoto, baseado no relatório das atividades da chamada 

Coluna Sul, quando da entrada no acampamento de Santa Maria, 

diz que,

Para a direita, a duas léguas de caminhos acidentados, em picada, 

a força encontrara grandes paióis de milho e, a três quilômetros do 

arraial, plantações do mesmo cereal ainda estavam por ser quebrara. 

Pelos prisioneiros ficou conhecido que no reduto havia cerca de cinco 

mil almas, para cuja alimentação eram abatidos vinte a trinta bovinos 

diariamente levados deste lugar. Ao sul de Santa Maria estava assim 

tomado pela cavalaria o maior celeiro. O gado vacum e porcino (sic.) 

que abundava, os paióis e as roças, não mais estavam ao sabor dos 

habitantes do reduto42.

A criação dos animais era feita no âmbito do reduto, que 

neste caso tinha duas léguas de extensão. A tropa teve acesso ao 

espaço de criação, localizado numa região assim descrita:

Era uma passagem perigosa; um desfiladeiro havia entre 
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entrincheiramentos naturais tão bem escolhidos quanto ocupados 

pelos jagunços – despenhadeiros quase a prumo. Mesmo varada 

co sacrifícios aquela posição, surgia adiante uma nova travessia em 

garganta estreita e apertada entre blocos colossais – a chamada 

guarda do Caetano – um dos pontos de penetração do Santa Maria 

[...] Entre Cima da Serra e Perdizes [...] Deparava-se outra guarda; 

era um recanto de terreno indescritível [...] Era a chamada guarda dos 

Santos, outra entrada do vale43.

Os relatos sobre as incursões do capitão Tertuliano de 

Albuquerque Potyguara, na região de Canoinhas, a partir do 

dia 29 de janeiro de 1915, eliminam qualquer dúvida sobre as 

semelhanças entre os redutos e o que se denomina, atualmente, 

de sistema de faxinal. Os preparativos das tropas visando o 

ataque dos “redutos de Sto.(sic.) Antônio e Timbozinho” 44 iniciaram, 

imediatamente, e desenvolveram-se nos dias seguintes à chegada 

das tropas. Esses redutos de caboclos são descritos, geralmente, 

como aglomerações de casas ao entorno de uma pequena igreja, 

com um grande cruzeiro no centro da praça. O reduto Santo 

Antônio, atacado por primeiro, era limitado pelo rio Timbozinho, 

havendo uma ponte, na ocasião, destruída pelos caboclos. A ponte 

dava cesso ao “gramado que circunda o reduto”45. Seguindo em frente, 

conforme o documento, encontravam-se alguns desfiladeiros, 

trechos de mata virgem e “banhados quase intransitáveis”, o que 

dificultava a saída e o acesso ao lugar46. 

Houveram quinze minutos de marcha e começou um 

combate que perdurou por onze horas. Então, a Coluna alcançou 

“o faxinal do Timbozinho”47, distante, há um quilômetro, do reduto 

do Thomazinho. Esse era constituído por três grandes praças e 
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“defendido por extraordinário número de imbuias, pinheiros, etc. Ficando 

no meio da praça central, elevada, uma igreja com grande cruzeiro”48. 

Calculou-se o número de quinhentas casas e noventa e oito 

trincheiras além de “[...] grande número de galinhas, patos, perus, 

marrecos e gansos”49. Os porcos, o restante do gado, as plantações 

e os paióis encontravam-se na parte sul do complexo do Santa 

Maria, como referi anteriormente. 

A descrição coincide, em muito, com o que se chama, 

atualmente, sistema de faxinal. Aliás, o Timbozinho, nomeado de 

faxinal, aparece como reduto no tema da ação geral do relatório do 

general Setembrino de Carvalho. Diz ele que “[...] o inimigo fugia 

para reforçar cinco guardas, que precediam o reduto Timbozinho, sendo 

elas batidas, e tomado o reduto”50. O termo, no entanto, é utilizado 

por Demerval, com o sentido claro de paisagem, por exemplo, nos 

comentários sobre o relato de Paiva sobre a morte de Luiz Saraiva 

que,”[...] foi perseguido no faxinal do Marombas e, não podendo voltar 

aos redutos foi alcançado e abatido”51. 

Como se vê, o termo reduto e faxinal, no caso do 

Timbozinho, são empregados como sinônimos. Na ordem do dia, 

escrita pelo tenente-coronel Paiva encontra-se a referência sobre 

um reduto denominado Faxinal52. 

O coronel Onofre Ribeiro relata o ataque aos redutos de 

Barra Verde e Piedade, comandado pelo capitão Potyguara. Ali, 

foram encontradas algumas casas, vários pertences dos caboclos 

e “[...] quatorze animais em potreiro” 53; Potyguara ordenou que 

queimassem tudo, ao todo quatorze casas e também “[...] a 

forte cerca de grossos sarrafos que a defendia, pelo lado da estrada 
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e da retaguarda “54. A cerca é característica básica dos faxinais, 

atualmente. Divide o sistema em área de plantar e área da criar. 

Os relatos e descrições dos redutos sertanejos não apresentam tal 

divisão, mas existem várias referências sobre as plantações e a 

criação de animais, como temos visto até aqui. A referência sobre 

a existência dos ‘potreiros’ é abundante. Na gíria cabocla ‘potreiro’ 

é pasto fechado55. Evidencia-se, portanto, que os caboclos criavam 

animais em sistema de cercamentos. Pode-se dizer, também, que, 

certamente, aproveitavam as barreiras naturais como limites das 

áreas em que mantinham sua criação. Conclui-se, então, que o 

sistema modifica-se ao longo da história. 

Podemos considerar, também, que a variedade das cercas, 

nos tempos anteriores a lei dos quatro fios, certamente, seria tão 

grande quanto aquela conhecida nos faxinais do final do século 

XX e início do XXI. Note-se, por exemplo, que, a lei de cercas 

é de 1919, mas a criação em cercados não era desconhecida dos 

caboclos do Contestado. Possivelmente, o sistema de criação 

extensiva era mais difundido e, até, preferido por essas populações. 

Conforme Breves, os caboclos que habitavam região de Chapecó, 

geralmente, “[...] iam fazer suas roças à beira de uma sanga ou rio há 

léguas de distância. Isto para não serem obrigados a fazer cercas e poderem 

ter seus cavalos e vaca (quando a tinham) perto de casa”56. 

Nos redutos do Contestado, a cultura da criação em 

compáscuo no sistema extensivo sofreu modificações porque, 

como atesta Paulo Pinheiro Machado, 

[...] no interior dos redutos, os recursos considerados posse de todo o grupo eram 

formados pelas terras circunvizinhas, o gado grande (bois e vacas) e miúdo 
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(galinhas e porcos) trazidos pelos sertanejos ou capturados nas fazendas dos 

inimigos57. 

No sistema de faxinal, atualmente, os animais são de 

propriedade particular dos faxinalenses. A criação se dá em forma 

de compáscuo, cabendo aos moradores definir a quantidade e a 

variedade de animais que cada um pode criar na área comum.

Conforme depoimento de Mário Glinski, no lugar 

chamado Mojolo, perto da via férrea que liga a cidade de Irati à de 

Guarapuava, no final da década de 50, os moradores resolveram 

montar um faxinal, para resolver o problema dos acidentes com 

animais que eram mortos pelo trem. Foram conversar com o 

administrador, 

[...] e ele falou: o senhor assume? Eu disse: assumo. Então. Assim 

a rede vai mandar o arame [...] Quantas pessoas são? Fizemos um 

levantamento de quantos vizinhos eram; aproximadamente uns 

trinta. Cada um fica responsável por sua parte. Bota o marco e cuida 

daquela parte da cerca. Era um meio de a gente viver mais fácil, ter 

uma criação, um porco uma vaca para o leite, ter uma galinha [...] 

Todo mundo concordou e assim foi por muito tempo, não lembro, 

mas foi uns vinte anos. Mudamos para Irati em 76, não 77. Daí, 

vendemos58.

Pode-se dizer que a lei de cercas foi favorável ao sistema 

de faxinal, prevendo que os proprietários de animais teriam a 

obrigação de cercá-los. Os redutos dos sertanejos do Contestado, 

também, podem ser considerados como variações do sistema de 

criação extensiva, praticada nas matas de pinheirais. Alguns deles 

podem ter se aproximado muito do faxinal existente atualmente, 
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assim como o antigo povoado descrito Robert Ave-Lallemant, 

pode ser considerado, também, o faxinal típico da região sul,no 

período anterior à aplicação da lei dos quatro fios.

As terras do criadouro comum são ainda consideradas 

como de usufruto comum dos faxinalenses, podendo pertencer a 

alguém que nem faz parte do faxinal, ou a alguns dos moradores. 

Tal prática tem chamado à atenção, por exemplo, de engenheiros 

florestais e ambientalistas que investigam, principalmente, os 

seus aspectos ecológicos. Cientistas sociais e sócio-ambientalistas 

insistem na singularidade cultural e histórica do sistema e, neste 

ponto, iniciam-se os desafios para a escrita da história destes 

povos na perspectiva cultural. Afirma-se, por exemplo, tratar-se 

de agrupamentos humanos instituindo territórios sociais ou que 

podem ser classificados como povos tradicionais, ou ainda, podem 

ser considerados sob a categoria de comunidades performáticas e 

assim por diante.

No âmbito da política, o decreto estadual n°. 3.446, do 

governo do Paraná, regulamentou os faxinais como Áreas Especiais 

de Uso Regulamentado (ARESUR), seguindo as mesmas diretrizes 

de utilização das Áreas de Proteção Ambiental (APAS), no ano de 

1997. O mesmo decreto criou mecanismos de repasse de ICM 

Ecológico às populações residentes nessas áreas. Além disso, 

os representantes destes grupos foram incluídos na Comissão 

Nacional de Povos e Populações Tradicionais do Ministério do 

Meio Ambiente, no ano de 2005. 

Precisamos considerar, entretanto, que conforme Relatório 

Técnico do Instituto Ambiental do Paraná (IAPAR), apenas 

quarenta e quatro das mais de uma centena das áreas mapeadas 
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é remanescente, ou seja, mantém a organização social típica do 

faxinal e a paisagem de matas de araucária; cinqüenta e seis, estão 

desativadas, isto é, preservam apenas a paisagem de florestas 

nativas; e cinqüenta e duas estão extintas, uma vez que perderam 

totalmente suas características originais59. Estima-se que, há dez 

anos, existiam cerca de cento e cinqüenta deles. Isso quer dizer que, 

desmantelou-se uma dezena destes grupos a cada ano, na última 

década, mas os faxinalenses criaram sua própria organização e vêm 

reivindicando o reconhecimento de seus direitos, como legítimo 

povo tradicional da região sul do Brasil.
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De nacionais a colonos 
regulares: 

ou sobre como formar os “cidadãos operosos 
do amanhã”

por Marcio Antônio Both da Silva*



Diz uma grande verdade de que eu andava suspeitando as 

escondidas – que somos todos uns Jecas Tatus. Pura verdade. 

Com mais ou menos letras, mais ou menos roupas, na Presidência 

da República sob o nome de Wenceslau ou na literatura com a 

Academia de Letras, no comércio como na indústria, paulistas, 

mineiros ou cearenses, somos todos uns irredutíveis Jecas. O 

Brasil é uma Jecatatusaia de oito milhões de quilômetros 

quadrados.

Monteiro Lobato. Carta a Godofredo Rangel, 1915.

Resumo: O objetivo do texto é discutir as representações existentes 

sobre os nacionais presentes em algumas obras literárias e em 

documentos produzidos por aparelhos de Estado responsáveis por 

tratar da questão terras e colonização no Rio Grande do Sul da 

Primeira República (1889-1925). Trata-se de estudar o modo como a 

região serrana do estado, mais precisamente o espaço formado pelos 

municípios de Cruz Alta, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Santo 

Ângelo, foi ocupado, priorizando a análise dos conflitos decorrentes 

do desenvolvimento do povoamento. Neste sentido, ocupa lugar de 

destaque na análise as opiniões emitidas na época sobre os nacionais, 

bem como a estruturação de um discurso apologizante da atuação dos 

imigrantes europeus, localmente denominados colonos, os quais eram 

e de certa forma ainda são, definidos como morigerados e trabalhadores 

em contraposição aos nacionais: vadios e desinteressados. 



Palavras-chave: representação, povoamento, terra, história 

regional.

o.elemento genuinamente nacional.e.o.povoaMento.da.

região.serrana.do.rio.grande.do.sul.(1889-1925)

Ao longo destas linhas, utilizarei como fonte de referência 

dados colhidos em documentos produzidos pelo Estado, tais 

como as mensagens dos presidentes enviadas à Assembléia dos 

Representantes e os relatórios da Diretoria de Terras e Colonização 

(DTC) que, na época sob análise, era o principal aparelho de Estado 

responsável por gerenciar as questões ligadas ao povoamento 

e colonização do Rio Grande do Sul. Também farei uso de 

informações coletadas em publicações de época, cuja maioria é 

composta de livros que, ao longo da história, desde sua publicação 

no início do século XX até os dias de hoje, transformaram-se e 

foram transformadas em clássicos da literatura brasileira, como os 

livros de Euclides da Cunha1 e Monteiro Lobato2, por exemplo. 

Meu objetivo ao utilizar tais obras é compreender como as 

pessoas que viveram o período que estou estudando o pensavam e, 

principalmente, construíam interpretações e representações sobre 

o Brasil e sobre sua população rural. Em alguns casos, trata-se de 

autores que foram objeto de pesquisas particulares – dissertações 

de mestrado ou teses de doutorado, biografias, etc... Considero 

importante registrar que, em termos quantitativos, não discuto 

totalmente com a vasta produção, uma vez que meu interesse é 

utilizar autores que compuseram seus livros no início do século 

XX como referência para conhecer e descrever o período e não 
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como objetos de estudo propriamente ditos. Por outro lado, a 

leitura do conjunto de publicações a respeito desses autores e seus 

textos seria tarefa que, para cada caso, exigiria um estudo à parte 

e, sem dúvidas, significaria um desvio muito grande do problema 

aqui pesquisado. Contudo, à medida do possível, procuro fazer 

referências a tais pesquisas.

Um aspecto interessante que se torna visível ao comparar 

as fontes é que os documentos de Estado e as publicações da 

época citadas, na maioria das vezes, não fazem eco um do outro 

nas palavras utilizadas para identificar os nacionais. Ou melhor, 

livros como o de Oliveira Vianna3, Euclides da Cunha, Afonso 

Celso4 utilizam, para nomear a população rural brasileira que não 

era imigrante, adjetivos como tabaréu, caboclo, caipira, sertanejo, 

jagunço, etc... Já nos documentos produzidos pelo Estado no Rio 

Grande do Sul, os termos aplicados são nacional, nacionais e elemento 

genuinamente nacional. Embora esta diferença seja visível, existe um 

ponto em comum marcando o emprego das diferentes palavras: o 

seu conteúdo busca expressar peculiaridades de um certo modo de 

vida que é apresentado como dono de determinadas especificidades, 

por exemplo, a “mobilidade” e a “falta de aptidão para o trabalho 

produtivo”. Outro ponto em comum é que os diferentes termos 

empregados, quando definidos, sempre evidenciarem qualidades 

e defeitos, sendo que aquelas podem ser aperfeiçoadas e estes 

corrigidos.  

No caso dos documentos produzidos pelos funcionários 

do Estado, principalmente os elaborados pelo diretor da DTC 

– Carlos Torres Gonçalves –, a opção pelo termo “nacionais” dá-

se, muito provavelmente, pela influência do positivismo e a idéia 
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de nação e nacionalismo que caracterizam a leitura dessa teoria 

no Brasil5. Michael Hall, em artigo sobre a Sociedade central de 

imigração, sublinha que os positivistas brasileiros em geral “eram 

não somente altamente nacionalistas e apoiavam vigorosamente 

a industrialização, como também se opunham explicita e 

ardentemente à imigração, à pequena propriedade e ao racismo”6. 

No caso do Rio Grande do Sul o que se dava era o contrário, 

pois grande foi a entrada de imigrantes no estado durante o 

período de governo dos positivistas/castilhistas7 e o objetivo inicial 

era exatamente torná-los pequenos proprietários. Todavia, tanto 

nos relatórios da DTC como nas mensagens dos presidentes, é 

possível perceber que a imigração era objeto de divergências e 

que foi realizada muito em função dos benefícios econômicos que 

advinham dela e da necessidade de povoar e tornar “produtivos” 

espaços considerados com potencial pouco aproveitado. 

Assim, o emprego de palavras como nacionais e elemento 

genuinamente nacional motiva, entre outras coisas, definir a condição 

pátria das pessoas para quem elas eram destinadas e objetivava 

contrapor tais indivíduos a um estrangeiro – o imigrante 

– e, principalmente, justificar as políticas governamentais 

desenvolvidas e voltadas à perspectiva de incorporar, tanto 

imigrantes como os próprios nacionais. Em outras palavras, para 

aqueles que diziam que não deveriam existir políticas públicas 

voltadas aos nacionais devido ao fato de eles serem vadios por 

natureza, o governo – ou pelo menos alguns de seus funcionários 

– argumentava que, por portarem valores relativos à pátria, eles 

mais do que ninguém deveriam receber atenção e, assim, evitar 
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o surgimento de possíveis movimentos de autonomia nacional 

por parte dos grupos imigrantes. Daí o fato de, no período, 

uma das principais preocupações do governo estadual referente 

aos imigrantes era apurar a sua assimilação. Márcia Naxara, em 

estudo sobre as representações do brasileiro presentes em algumas 

obras literárias, escritas na virada do século XIX para o XX, 

assinala que é comum a utilização do termo nacionais na época e 

que o adjetivo era empregado para nomear uma população pobre, 

considerada “(mal)nascida, em geral mestiça, pertencente ou 

egressa da escravidão”8. 

  Em conseqüência, o emprego que faço da palavra 

“nacional” e seus derivados, ao longo deste texto, é decorrência de 

ela ser utilizada nos documentos que analiso. Dessa forma, sempre 

que for usá-la no sentido que as pessoas da época lhe davam e, para 

ressaltar essa opção, venho as grafando em itálico. Entretanto, 

quando relativizar o ponto de vista dos contemporâneos da 

Primeira República, especialmente em seus argumentos pejorativos 

a respeito da população que eles identificavam com tais termos, os 

empregarei de forma normal, sem nenhum destaque gráfico. 

Para Márcia Naxara, as representações sobre os nacionais 

foram apropriadas socialmente e, ao longo do tempo, assumiram 

um caráter de abrangência tal que tornaram-se símbolos de 

identidade para os brasileiros. Símbolos, cuja força tornou-se tão 

robusta que nem mesmo os autores dos mesmos, como é o caso 

de Monteiro Lobato, quando tentaram, conseguiram revertê-los9. 

Naxara também destaca o quanto na constituição desses símbolos 

e as representações que lhes são comuns, entraram elementos 
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vinculados ao modo como as pessoas daquela época interpretavam 

o desenvolvimento da sociedade brasileira. Por conseguinte, a idéia 

de civilização, de progresso, de raça e do trabalho como único 

meio a partir do qual conseguir-se-ia chegar à civilização foram 

fundamentais para constituição desses símbolos. 

Na época, conforme Naxara, era comum o Brasil ser 

interpretado, pelas suas elites ou por estrangeiros que aqui 

estiveram, “como um lugar onde o potencial de trabalho e o 

conseqüente aproveitamento dos recursos naturais mantinham-se 

à margem do processo produtivo” 10, fato que, para tais pessoas 

entravava o desenvolvimento material da sociedade e dificultava 

a marcha para o progresso e a civilização. Conseqüentemente, 

a responsabilidade pelo mau aproveitamento dos recursos 

oferecidos pelo país era atribuída aos nacionais que, como é 

comum encontrar nos documentos da época, “não estavam aptos 

para o trabalho”, sobretudo, para o trabalho do qual deveria 

advir as luzes da civilização. A solução encontrada para dar cabo 

do “problema” foi incentivar a entrada de imigrantes europeus 

no Brasil, os quais, além de estarem disponíveis na Europa, 

ensinariam os nacionais a trabalhar e, para alguns defensores da 

imigração, ajudariam no processo de branqueamento do país. 

Tal conjunto de situações, por um lado, resultou no 

fortalecimento e condensação das representações preconceituosas 

a respeito dos nacionais e, por outro, no elogio do imigrante. 

Assim, o imigrante passou a ser tratado como o trabalhador ideal, 

sóbrio e morigerado, 

elemento capaz de, por si só, promover a recuperação da decadente 
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raça brasileira nos mais diversos aspectos: sangue novo, raça 

superior (branca), civilizado, disciplinado, trabalhador, poupador, 

ambicioso [...]11. 

Os nacionais, por sua vez, eram apresentados como vadios, 

racialmente inferiores, mestiços, indisciplinados e toda uma série 

inumerável de adjetivos. Em outros termos, “foi da depreciação do 

brasileiro que emergiu a valorização do imigrante” 12. Entretanto, 

nem todos os imigrantes enquadraram-se perfeitamente nos ideais 

de seus defensores e, quando isso acontecia, o discurso sobre o 

imigrante e a imigração deixava de ser tão apologético.

Diante disso, uma pergunta vem à tona: quem exatamente 

eram esses nacionais? Um primeiro ponto que deve ser frisado 

é que a categoria “nacionais”, enquanto símbolo nominativo 

e identitário, é extremamente fluida e variava de acordo com a 

situação na qual ela é empregada. No que se refere à presença 

dessa categoria nos documentos produzidos pelos aparelhos de 

Estado, o relatório da DTC do ano de 1909 traz o relato de uma 

situação que demonstra um dos principais aspectos envolvidos no 

povoamento e que, além disso, ajuda a compreender os significados 

e conteúdos comuns ao emprego de determinadas nominações.

A situação descrita pelo diretor da DTC acontece na colônia 

Ijuí e refere-se a dificuldade no estabelecimento de imigrantes. 

Naquela data, havia cerca de 30 lotes vagos na colônia e os mesmos 

eram “recusados pelos imigrantes, uns por não terem água, outros 

por não terem madeiras, sendo terras que durante muitos anos já 

foram cultivadas por nacionais”13. A situação evidencia que, ao 

contrário do que era voz corrente na época, a região era habitada 
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há bastante tempo, embora não densamente. Da mesma forma, 

mostra o quanto a idéia dos nacionais, comparados aos imigrantes, 

terem “reduzidos hábitos de trabalho” mais fundamentava uma 

opinião do que uma prática, já que as terras em questão eram 

cultivadas antes da chegada dos colonos. A contradição fica mais 

evidente à medida que as representações formuladas vão sendo 

contrapostas à atuação dos nacionais. No entanto, isso não impedia 

que elas tivessem força social e fossem ponto de referência a partir 

do qual o próprio grupo pensava e formulava sua inserção, bem 

como seu lugar dentro das mudanças que estavam acontecendo. 

O fato de os nacionais “não possuírem hábitos sistemáticos 

de trabalho”, segundo Carlos Torres Gonçalves, devia-se à 

circunstância de terem nascido em um meio social onde “as 

necessidades de existência individual são muito limitadas”14. 

Conseqüentemente desconheciam o conforto, facilmente poderiam 

garantir sua existência devido às condições oferecidas pelo meio 

onde habitavam, o qual por não conhecer o “industrialismo 

compressor das classes menos protegidas”, livrava-os do “aguilhão 

da cobiça”15. Todas essas características eram tomadas como 

inconvenientes que cumpria modificar, pois eram responsáveis por 

tornar o trabalhador nacional inferior em relação ao estrangeiro. 

Contudo, aos olhos de Torres Gonçalves, esta era uma inferioridade 

prática, cuja importância, comparada à superioridade moral dos 

nacionais, que se expressava principalmente no seu amor a pátria, 

era menor. Dessa forma, ponderava o diretor da DTC, em 1910: 

“não é justo que os favores concedidos aos colonos estrangeiros 

não sejam estendidos, e por mais forte razão, aos nacionais”16. 

A noção que a “falta de hábito para o trabalho”, 
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característica dos nacionais advinha de seu isolamento não é 

peculiaridade de Torres Gonçalves, mas expressão de um ponto 

de vista comum à época. Um exemplo desse tipo de interpretação 

pode ser localizado em Os Sertões, de Euclides da Cunha, que é, 

sem dúvidas, um dos principais pontos referência a partir do qual 

a temática do isolamento e o seu par relacional – o atraso – foram, 

ao longo da história, discutidos no Brasil17. Outra publicação da 

época que apresenta a suposta preguiça comum dos nacionais 

como resultado de seu isolamento é o livro América Latina: males 

de origem18, datado de 1905 de autoria de Manuel Bonfim. Este 

pensador, um crítico da utilização de teorias raciais para interpretar 

o Brasil, argumentava que a preguiça dos nacionais era resultado 

da sua falta de convívio com a civilização e da escassez de instrução 

a que estavam submetidos19; não tinha ligação, portanto, com 

a “in-pureza” de raça dos mesmos, como tradicionalmente era 

argumentado. 

Nessa perspectiva, escrevia Manuel Bonfim, “um cabra 

do sertão Norte” do Brasil que vivia fora da “civilização”, que 

não precisava grandes recursos para sobreviver e, dessa forma, 

não sentia necessidade de trabalhar além do necessário para 

subsistência, não tinha por que: “esbofar-se, da manhã à noite 

tangendo uma enxada de dois quilos, num massapé rebelde, se ele 

pode viver sem isto, se não saberia, sequer, o que fazer do preço desse 

trabalho?”20. De acordo com a interpretação do autor, a suposta 

inferioridade racial de negros, índios e mestiços, tão defendida 

em toda América Latina, tinha um único sentido: justificar a 

dominação historicamente exercida sobre tais grupos21.

O interesse de estender os favores concedidos para os 
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estrangeiros aos nacionais, pontuado por Torres Gonçalves, tinha 

por objetivo aproximar os dois grupos e, a partir de tal movimento, 

dar maior velocidade ao processo de assimilação dos imigrantes. Da 

mesma forma, pelo contato, pelas relações inerentes à propriedade 

do solo e pelo sentimento de proteção recebida, argumentava o 

diretor da DTC, os nacionais passariam a modificar suas “disposições 

cerebrais” e conseqüentemente adquiririam hábitos de trabalho 

e se tornariam “socialmente úteis”. Em outras palavras, tornar-

se-iam “civilizados”. Por conseguinte, a presença no Rio Grande 

do Sul de nacionais vivendo em seu modo habitual de vida, bem 

como de imigrantes não assimilados, eram desinteressantes para 

o governo. No caso específico dos nacionais, o objetivo principal 

era mudar seu modo de vida. Para tanto, cabia ao Estado “ir ao 

encontro dele, estimulá-lo pela proteção, orientá-lo e guiá-lo na 

sistematização de sua atividade concorrendo para transformá-lo 

no cidadão operoso do amanhã” 22. O modo de vida particular 

do nacional, a seu turno, era caracterizado pela mobilidade em 

conseqüência da qual ele vagava “hoje aqui, amanhã ali, seja em 

terras do Estado, seja em terras particulares agravando cada vez 

mais os seus defeitos”23. 

Portanto, os nacionais eram pessoas portadoras de defeitos 

e deveriam ser protegidas pelo Estado a fim de que se tornassem 

“socialmente úteis”. A justificativa para a proteção, na maioria 

das vezes, é apresentada como um “dever de fraternidade”, uma 

“atitude altamente patriótica”, “republicana” e, é nesses termos que 

Torres Gonçalves registra a fundação Serviço de Proteção ao Índio 

e Localização do Trabalhador Nacional (SPILTN) no relatório da 
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DTC de 1910. No mesmo ano, na mensagem enviada por Carlos 

Barbosa Gonçalves à Assembléia dos Representantes, o presidente 

do Estado sugere modificar o regulamento de terras e colonização 

para conferir aos nacionais os mesmos auxílios destinados aos 

colonos24. Medida comemorada por Torres Gonçalves no relatório 

da DTC de 1911. O ano de 1910, cabe registrar, representa 

um marco na estruturação das políticas estaduais referentes 

aos indígenas e aos nacionais e também é o momento em que 

os esforços para transformar o elemento genuinamente nacional em 

morigerado e útil ficam mais visíveis nas fontes.

Assim, em 26 de outubro de 1911, era instalada em Porto 

Alegre a sede da Inspetoria do SPILTN e, uma das primeiras 

medidas tomadas foi regularizar a situação das terras indígenas, 

ou seja, a terra era elemento central a definir os rumos das políticas 

públicas em relação a esses grupos. Como havia nacionais vivendo 

dentro de terras demarcadas para os indígenas, o governo, por meio 

da ação da DTC, passa a agir para afastá-los das áreas e conceder-

lhes lotes em outros territórios, em condições apresentadas como 

“melhores” e objetivando fazê-los sentirem “a necessidade do 

Estado de respeitar a situação dos índios. Na maioria dos casos, 

eles têm recebido a solução conciliadora dos deveres do Estado 

tanto para com os índios como para com eles próprios”25. Muito 

provavelmente esse tenha sido o primeiro contato dos nacionais 

que viviam em terras indígenas estabeleceram com o Estado e 

seus aparelhos e, é importante registrar, a primeira aproximação 

acontece através da intervenção do Estado em favor dos indígenas 

e é motivada pela propriedade da terra.

Consta, no relatório da DTC de 1914, que o Rio Grande 
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do Sul possuía dois grandes grupos povoadores: o elemento 

genuinamente nacional e o de origem estrangeira. O de origem 

estrangeira era em maior número, contabilizava em torno de 1/3 

da população total do Estado, ou seja, mais ou menos umas 580 

mil pessoas – na maioria italianos e alemães – ocupando uma área 

de 2.800.000 hectares (cerca de 1/9 da superfície total do território 

Rio-Grandense). Quanto ao elemento genuinamente nacional, “como 

capacidade industrial é, sem dúvida, inferior ao anterior, o que 

nos dias materialistas que correm tem levado freqüentemente a 

menosprezá-lo”26. A inferioridade dos nacionais, segundo Torres 

Gonçalves, circunscrevia-se à esfera da atividade, “justamente o 

menos importante da nossa natureza”. Não era responsabilidade 

dos mesmos, mas do atraso industrial característico das regiões 

onde eles viviam, sendo um “fenômeno antes social que individual”. 

Conseqüentemente a solução era elevar o nível industrial da 

região para que tais pessoas “levantem rapidamente o nível das 

suas aptidões práticas” e, para cumprir a meta cabia ao Estado, 

via DTC, promover seu “progresso e fixação ao solo” por todos os 

meios possíveis27. No geral, estas linhas resumem o ponto de vista 

dos funcionários da DTC a respeito dos nacionais e é a partir dele 

que foram elaborados projetos relativos a sua almejada fixação ao 

solo e transformação em “cidadãos operosos do amanhã”.

A ação do Estado devia, segundo Torres Gonçalves, 

“limitar-se a procurar auxiliar a tendência humana espontânea ao 

aperfeiçoamento”28. Assim, uma medida sugerida era oferecer aos 

nacionais lotes que continham ervateiras, pois eles 

conhecem as condições de vida da erva-mate, cujos pés cuidam 
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com verdadeiro carinho quando lhes pertencem, já pelo próprio uso 

muito apreciado que dela fazem, já pelo seu valor comercial, que não 

ignoram29. 

Ao sugerir a medida, como no caso do interesse em 

aproximar nacionais e estrangeiros, o governo buscava, escrevia o 

diretor da DTC, resolver duas questões: a da fixação dos nacionais 

e também a do desenvolvimento da indústria de erva-mate que 

era um dos principais produtos geradores de divisas para a região 

estudada. 

Outra ação proposta por Torres Gonçalves para facilitar 

a transformação dos nacionais sem atrapalhar a natural tendência 

humana para o aperfeiçoamento era aproveitá-los no serviço de 

conservação e exploração florestal devido a “notória aptidão para 

percorrer as matas e derrubar árvores”30. Nesse caso, como no 

da erva-mate, havia interesses de ordem econômica definindo as 

ponderações de Torres Gonçalves, uma vez que a exploração de 

madeira era uma das atividades bastante lucrativas na época, e 

transformar os nacionais em guardas florestais ajudaria ao Estado, 

sem realizar grandes despesas, a exercer controle sobre a exploração 

florestal. Além disso, seria possível garantir que os tributos que 

deveriam ser destinados ao Estado teriam rumo certo31. Inclusive 

indígenas foram utilizados nesse serviço e os argumentos para 

justificar esta ação eram os mesmos: a aptidão natural destas 

pessoas para percorrer as matas e, principalmente, o fato de que 

assim “eles se desenvolveriam”.  

Em 1915, foi fundada a Colônia Santa Rosa, na qual alguns 

dos projetos até o momento descritos passam a ser colocados em 

prática. A região onde a colônia foi fundada inicialmente era 
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habitada por cerca de 3.000 nacionais que passam a ter seus lotes 

demarcados e, para evitar que eles os vendessem, os títulos de 

propriedade que recebiam eram inalienáveis por 5 anos. Da mesma 

forma, para os nacionais que quisessem adquirir lotes em Santa 

Rosa, o pagamento dos terrenos seria facilitado pela prestação de 

serviços na construção de estradas e, por fim, seriam fornecidos 

“modestos projetos de habitação, com o intuito de induzi-los a 

procurarem um modesto conforto, o que constitui um dos maiores 

estimulantes para atividade”32 (ver figura abaixo). Tais medidas, 

por sua vez, teriam maior eficácia, segundo Torres Gonçalves, se 

o Estado realizasse maior esforço no desenvolvimento da viação 

interna pela qual os contatos entre as diferentes populações 

seria mais intenso o que, a seus olhos, facilitaria o processo de 

assimilação dos estrangeiros e de aperfeiçoamento dos nacionais.

Em 1917, ou seja, sete anos depois da criação da SPILTN, 

e de terem sido tomadas medidas mais concretas relativas 

ao “melhoramento” dos nacionais, Carlos Torres Gonçalves 

comemora os primeiros resultados das ações executadas. O diretor 

da DTC registra que “a transformação de antigos ocupantes de 

terras em colonos regulares tem sido com habilidade feita pelas 

Comissões”33. Conforme Torres Gonçalves, devido às políticas 

adotadas pelo Estado, um “grande número de indivíduos 

que eram quase nômades” encontravam-se “fixados em suas 

propriedades dando impulso ao movimento agrícola do Estado”34. 

No caso, fica evidente que tipo de pessoa deveria resultar do 

processo de “aperfeiçoamento” dos nacionais: eles deveriam se 

tornar “colonos regulares” e com isso impulsionar o movimento 

agrícola e, sobretudo, adotar novas formas, consideradas ideais, de 
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se relacionar com o espaço e de praticar agricultura. 

Modelo.de.habitação.para.naCionais

Fonte: GONÇALVES. Carlos Torres. Relatório da Diretoria de Terras e Colonização 
1919.

Em linhas gerais, como é possível perceber, existia uma 

concordância geral na época de que os nacionais eram preguiçosos. 

Outro ponto em comum partilhado refere-se à utilização de pares 

relacionais para descrever tais indivíduos, ou seja, sempre que são 

mencionados são apresentados como portadores de características 

positivas e negativas. Em outros termos, são vadios, mas em 

comparação com os trabalhadores – os imigrantes – são portadores 

dos valores comuns à Pátria. São isolados, no entanto ninguém 

melhor que eles sabe sobreviver no sertão e, devido a mobilidade 

e à capacidade de se adaptarem a diferentes situações e climas, são 

os verdadeiros responsáveis pela expansão do território nacional. 

Acerca das idéias depreciativas sobre os nacionais e seu 
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modo de vida, o livro Urupês, de Monteiro Lobato, publicado 

na segunda década do século XX, marca a edição de um texto 

que, segundo Márcia Naxara, condensou “todo um conjunto de 

representações que fazia parte de um imaginário que vinha sendo 

formulado desde épocas anteriores sobre o brasileiro” 35. O texto 

de Lobato juntou e materializou idéias dispersas permitindo, 

dessa forma, a elaboração de “uma imagem estereotipada, que 

catalisou, naquele momento, opiniões que antes não encontravam 

endereço certo”36. Nesta obra, e a partir da condensação das 

representações depreciativas existentes sobre os nacionais surge, 

a figura do caboclo37 que Lobato chama de Jeca Tatu, cuja aceitação 

social foi tão ampla que acabou, de acordo com Naxara, sendo 

identificado como síntese de brasilidade. Nas palavras de Lobato, 

o caboclo é uma espécie de homem baldio, semi-nômade que não 

se adapta à civilização, 

mas que vive à beira dela na penumbra das zonas fronteiriças. À 

medida que o progresso vem chegando com a via férrea, o italiano, 

o arado, a valorização da propriedade, vai ele refugindo em silêncio, 

com o seu cachorro, o seu pilão, a picapau e o isqueiro, de modo a 

sempre conservar-se fronteiriço, mudo e sorna. Encoscorado numa 

rotina de pedra, recua para não adaptar-se38. 

De uma maneira geral, é nesses termos que, ao longo da 

história, os nacionais vêm sendo apresentados e foi a partir da 

crença e na generalização social destas representações, tanto por 

parte de quem as formulava como daqueles para quem elas eram 

destinadas, que a idéia dos nacionais e do povo brasileiro como 

vadio e sem ambição “à custa de tanto ser repetida, tornou-se 
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quase que uma verdade absoluta e parte integrante da cultura 

brasileira, disseminada em todas as camadas sociais, e raramente 

contradita”39. Por fim, cabe sublinhar que o emprego que um 

grupo faz de uma representação para identificar a um “outro” 

relacional tem por objetivo exigir que as pessoas que compõem 

tal grupo ajam a partir dessa representação40. No caso dos 

nacionais, o interesse era mostrar sua inaptidão para o trabalho, 

justificar a série de benefícios destinados aos imigrantes e a partir 

da imposição exigir alterações no seu comportamento. Dessa 

forma, a série de medidas governamentais voltadas a gerenciar 

o povoamento da região serrana, durante a Primeira República, 

tinham por objetivo transformar os nacionais em pessoas fixadas 

a terra e economicamente produtivas. Quando isso acontecia, 

deixavam de ser nacionais e provavam a tese defendida por Torres 

Gonçalves que eles eram tão aptos ao trabalho agrícola produtivo 

quanto os imigrantes. Entretanto, quando não cumpriam com 

as expectativas continuavam nacionais, ou seja, semi-nômades, 

vadios, incivilizados, etc...
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Terras indígenas e o 
avanço do café: 

abrindo fronteiras no Vale do Paraíba 
(séculos XVIII e XIX)

por Marina M. Machado



1.-.MoviMento.nas.fronteiras

Ocupar os sertões sempre representou um desafio a ser 

enfrentado por homens brancos, recém-chegados da Europa, 

ou já estabelecidos nas terras de além-mar, desde o primeiro 

desembarque nas terras da América Portuguesa. É verdade que 

ao, longo dos séculos, dos anos coloniais até os republicanos, 

tal processo de ocupação das terras do chamado sertão assumiu 

diferentes dinâmicas com características específicas para cada 

região brasileira e em cada período histórico. No presente trabalho, 

objetivamos analisar o processo de abertura de fronteiras em prol 

de sua expansão e conseqüente ocupação das terras do interior da 

Província do Rio de Janeiro, na passagem do século XVIII para 

o XIX. 

Estudar fronteiras é pensar, antes de tudo, diversos 

movimentos de ocupação de terras até então presumivelmente não 

exploradas pelos colonizadores. Avançar sobre fronteiras tornou-se 

um objetivo traçado por aqueles que buscam o desenvolvimento 

e o crescimento econômico, um movimento que se iniciou com 

a interiorização nos territórios americanos, ainda em tempos de 

colônia e se refletem em políticas de Estado até mesmo no século 

XX.

Os estudos iniciais sobre fronteiras foram inaugurados e 

consagrados nos Estados Unidos por Frederick Jackson Turner1, em 



finais do século XIX, quando esse historiador buscou compreender 

a importância fundamental que tinha o processo de ocupação 

do Oeste para a configuração do território e da identidade dos 

Estados Unidos e dos estadunidenses. Grande parte dos trabalhos 

desenvolvidos sobre fronteira (não apenas para aos Estados 

Unidos, mas também para outros países da América), consagrou as 

primeiras ilações sobre fronteira propostas por Turner, ainda que, 

desde seus primeiros escritos, alguns autores tenham assumido 

uma visão crítica à tese original. Mas, independentemente da 

posição assumida diante da proposta de Turner, o fato é que não 

se pode pensar e discutir fronteira sem mencioná-lo, já que o tema 

e seu autor se confundem na historiografia. Turner desenvolve o 

argumento de que a experiência da fronteira e a ocupação das terras 

livres consagraram o verdadeiro sentimento de americanização. 

Na medida em que se afastava da costa do Atlântico, o pioneiro 

— como ele chamava o “desbravador dos sertões” — envolvia-se 

cada vez mais com os elementos naturais e desafios cotidianos 

que o transformaram em habitante daquele meio. Desde sua 

publicação, a “tese” teve grande aceitabilidade e repercussão não 

apenas na academia estadunidense e internacional, mas também 

no imaginário cotidiano de todo um povo que se entende como 

pioneiro. A despeito do longo e renovado debate sobre a tese de 

Turner, ela é – a nosso ver – o fio condutor da análise que se 

pretende aqui esboçar.

o avanço da fronteira significou um movimento contínuo de 

afastamento da influência européia, um permanente crescimento de 

independência com traços americanos.2
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Percebemos duas questões fundamentais apresentadas por 

aquele autor que nos permitem analisar o processo de ocupação 

dos sertões do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, a fronteira como 

um espaço, apresentando uma abrangência para além da linha 

divisória como se apresenta na maior parte dos casos ou de uma 

determinada visão de senso comum. Essa é uma das contribuições 

que se configuram como uma base para a presente análise, pois 

na medida em que tratamos a fronteira como um espaço, as 

interpretações ganham amplas possibilidades. Ademais, Turner 

vai além da idéia da fronteira como um espaço, já que inaugura 

a discussão de fronteira enquanto processo, um espaço de tempo 

permeado por ações.

Em segundo lugar, mas em direção contrária, buscaremos 

questionar outro pressuposto central de Turner, a idéia das terras 

livres, ou seja, áreas que teriam sido paulatinamente ocupadas por 

pioneiros brancos, o que configurava uma fronteira aberta, nas 

palavras do próprio autor. Pensar terras interioranas como livres 

implicou ignorar a presença indígena recorrente no território de 

toda América, percebendo a fronteira como um espaço aberto 

ou disponível aos interesses dos colonizadores. A nosso ver, no 

entanto, a construção da idéia de fronteira aberta, motivada 

pela possibilidade de aquisição de terras, está calcada no não 

reconhecimento e na deslegitimação do direito a terra pelos 

índios. É preciso assim compreender como e por que os índios 

foram ignorados como verdadeiros ocupantes, transformando 

áreas antes por eles ocupadas em livres, consagrando – por sua 

vez - um discurso oficial sobre o passado daquelas terras, sempre 

abertas e disponíveis.
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No caso da maior parte das nações, entretanto, o desenvolvimento 

ocorreu em área limitada; e, se a nação se expandiu, encontrou outros 

povos sem crescimento que foram conquistados. No caso dos Estados 

Unidos, porém, temos um caso diferente.3

É importante ressaltar, mais uma vez, que a fronteira não 

estava aberta, ela foi aberta. Isso não implica afirmar que os índios 

foram ignorados enquanto agentes sociais e que não ocorreram 

conflitos. Os documentos de época e os discursos legitimadores 

da colonização e da ocupação de terras reconheceram a presença 

indígena, ao mesmo tempo em que desconsideraram o direito 

sobre os territórios que ocupavam.

Embora o texto se desenvolva com base nos pressupostos 

de Turner, já apresentados, é importante ressaltar que os debates 

aqui apresentados estão permeados por leituras de estudos recentes 

sobre fronteira, sobretudo o que vem sido produzido pelo grupo 

conhecido como New Weastern Historians4. Esses historiadores 

vêm empreendendo esforços para rever a teoria consagrada 

por Turner sob perspectiva crítica. Levantam questionamentos 

acerca da simplicidade extrema do ensaio de fins do século XIX, 

ressaltando como o mesmo não contempla determinados grupos 

étnicos, para além da questão indígena. Criticam os trabalhos 

desenvolvidos sob a perspectiva de Turner que não percebem 

muitas conseqüências negativas que a conquista do Oeste deixou 

como legado para as gerações seguintes. Em suma, o grupo vem 

apontando que o Oeste tem sua importância, mas não é o paraíso e 

nem possui apenas pontos positivos, reafirmando a necessidade de 

reflexões que redefinam os estudos desenvolvidos sobre o Oeste.
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Para esses historiadores, é preciso reconhecer a existência 

de um processo de conquista que ocorreu na fronteira, de 

conquista da propriedade e também da dominação cultural, visto 

que se deu sobre outros povos, envolvendo muitos aspectos, tais 

como: línguas, cultura e religião. Em decorrência, percebemos os 

conflitos que provêm de ambos os lados, a partir do avanço de um 

grupo, os brancos, sob o universo de outro grupo, os índios e a 

resistência desse último frente aos interesses dos primeiros. 

 Por fim, faz-se necessário delimitar e explicar dois termos 

que se pretende aqui operar: Limites e Fronteiras. Trabalharemos 

com a ocupação de terras no sertão, regiões onde a ocupação 

indígena era uma verdade recorrente, ainda que fosse acelerado o 

avanço dos homens brancos, e nesse contexto temos uma realidade 

de fronteiras e encontros, de posses e etnias. Trata-se muitas vezes 

de terras que têm seus limites próximos aos de outras províncias, 

em especial Minas Gerais e São Paulo, justificando mais uma vez 

a delimitação do que se entende como terras limites e como terras 

de fronteira. Reconhecemos a existência de dois conceitos distintos, 

porém bastante próximos. 

Terras Limites são aquelas que marcam o início e o fim de 

um determinado terreno, jurisdição, posse ou província. Sendo 

assim, são as localizações onde podemos perceber marcos divisórios. 

Linhas definidas onde se divide e separa, e não onde se junta ou 

encontra, ainda que toda divisão pressuponha um encontro. Ao 

falarmos em limites, partimos hipoteticamente da noção de não 

existirem trocas culturais, nem encontro de interesses, seria – por 

que não dizer - um conceito estático. Não há a perspectiva de um 

espaço fluido de interações, e sim e tão somente marcos divisórios 
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que servem de balizas para jurisdições territoriais de diversas 

naturezas.

Já as terras de Fronteira são entendidas como as terras onde 

se dá o encontro, todo o tipo de encontro, a começar pelo de dois 

diferentes grupos. Com isso, percebemo-la como um espaço, e não 

como uma linha divisória, e por ser um espaço propicia uma gama 

de interpretações e acontecimentos, configurando-se de forma 

privilegiada para os estudos. Devido a esse entendimento, como 

um espaço, percebemos como local de troca, de encontro e, com 

isso, também o espaço dos decorrentes embates e conflitos. Ao 

trabalharmos com fronteira, temos a percepção de movimento e 

de intercâmbio, lugar do encontro, e não a divisão. É na Fronteira 

que se dá o conflito, não apenas na Fronteira das terras, mas na 

Fronteira da legislação, dos poderes, dos interesses, das culturas 

e de tudo o mais que se encontra. Apoiando-se em José de Souza 

Martins5, ampliamos ainda mais o conceito que Turner traduziu 

como espaço, para Martins, a noção de fronteira deve ser entendida 

a partir de uma multiplicidade de perspectivas de análise, onde 

seja possível incorporar elementos que a constitui como um espaço 

e que são - a principio - estranhos ao entendimento do ambiente 

territorial. 

Ela é fronteira de muitas e diferentes coisas” fronteira da civilização 

(demarcada pela barbárie que nela se oculta), fronteira espacial, 

fronteira de culturas e visões de mundo, fronteira de etnias, fronteira 

da História e da historicidade do homem. E, sobretudo, fronteira do 

humano.6 

A perspectiva de Martins busca compreender a Fronteira 
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sem se restringir a uma delimitação territorial, embora por senso 

comum seja um conceito unicamente geográfico. Os estudos 

ganham novos horizontes quando acrescentamos ao entendimento 

uma perspectiva histórica e, ainda mais, percebendo-a como 

um agente histórico. Um campo privilegiado para estudos de 

diversas naturezas configura-se como um espaço de produção 

de identidades, contradições, solidariedades e múltiplos outros 

aspectos.

2-.valença:.oCupação.e.questão.indígena

Em nosso estudo específico, optamos por recuperar aqui a 

dinâmica da abertura da fronteira no atual município de Valença, 

na passagem do século XVIII para o XIX. Localizado no interior, 

ao sul do Estado do Rio de Janeiro, pertence a uma região famosa 

e conhecida por suas grandes fazendas de café, que lhe conferiram 

importância política e econômica no seio do Império Brasileiro. 

No estudo das origens desse município, encontramos uma 

história de conflitos e disputas em defesa de negócios particulares, 

de riquezas e de terras. Diferentes grupos sociais atuavam como 

agentes desse período e em especial no processo de ocupação de 

terras interioranas. Grandes fazendeiros, com suas plantações de 

café e grupos indígenas, que buscavam legitimar terras por meio 

da submissão a uma controversa política do governo português 

e, mais tarde, do brasileiro. É pensando a existência de conflitos, 

desencadeados na fronteira, que se desenvolve o trabalho, 

construindo uma análise sobre limites, fronteiras e disputas por 

terras entre esses agentes sociais, desiguais, do oitocentos.

Mesmo em se tratando de terras não muito distantes da 
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capital, o Rio de Janeiro, os interesses e a conseqüente colonização 

das terras de Valença só aparecem na documentação no final 

do setecentos, quando são percebidas algumas características 

do processo colonizador, aliadas a fatores políticos, econômicos 

e administrativos que aumentaram a importância do Vale do 

Paraíba, onde se localiza Valença, no Império Português. Segundo 

Alberto Lamego7, dificuldades de ordem geográficas e geológicas 

que se apresentavam para os brancos colonizadores possibilitaram 

esse isolamento do sertão do Rio de Janeiro, mesmo quando já 

observávamos o crescimento das regiões próximas. A ocupação 

dos sertões paulistas, por exemplo, resultaram das atividades de 

bandeiras e Minas Gerais, pelas descobertas de riquezas minerais, 

já os sertões do Rio de Janeiro permaneciam como grandes 

florestas, até ter suas terras descobertas pela lavoura cafeeira.

Ainda segundo Lamego, uma gigantesca massa vegetal 

separava a serra, o que retardou o processo de interiorização dos 

brancos nos sertões do Rio de Janeiro. Para o autor, foi um fatalismo 

de forças que acabou por originar a selva, não conquistada ou 

colonizada, entre os Campos Gerais e o litoral. Uma mata virgem, 

sem valor imediato para o colono em busca de rápida riqueza, e 

um colossal obstáculo que isolava as vilas marítimas da nascente 

civilização mineira encarcerada no planalto. Os primeiros impulsos 

para que as atenções se voltassem para as terras do sertão carioca 

têm início com a própria atividade mineradora, ganhando fôlego 

com a abertura do Caminho Novo, uma nova via de comunicação 

com o litoral. Sua passagem próxima a Valença desperta novos 

olhares sobre a região. Nos anos seguintes, com a decadência 

na produção das minas, inicia-se uma busca por novos pilares 
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econômicos, e a Serra, próxima ao Rio Paraíba do Sul, desponta 

como uma possibilidade, em vista à qualidade de seu solo para a 

cultura do café.

Na zona fluminense, ainda no alvorecer do século XIX, a bacia do 

Paraíba era quase toda uma floresta virgem. Um contínuo entrançado 

matagal cobrindo as serranias, desdobrando-se por morros e colinas, 

abafando os vales apertados onde os cursos d’água desapareciam sob 

os tetos das ramagens8.

Na Serra, entretanto, a ofensiva do café contra a floresta foi 

demasiadamente repentina e acelerada. O machado precedera ali, 

ademais, o gado impossibilitando o transporte da madeira, e, a 

rapidez do plantio dos grandes cafezais cada vez maior com a crescente 

invasão serrana a partir dos começos do passado século, resultou na 

derrubada em massa da selva sem uma seleção e um corte inicial das 

espécies vegetais de valor pela durabilidade9.

Lamego aponta alguns fatores que colaboraram para 

retardar a ocupação desses sertões, que ele denominou “a serra”; 

dentre os problemas, o principal refere-se aos grupos indígenas da 

região. A partir dos relatórios provinciais, das correspondências 

e outros ofícios produzidos na época, pode-se reconstruir, 

razoavelmente, a dinâmica local e concordar com a afirmativá a 

de Lamego, visto que são recorrentes as menções aos índios, em 

especial a preocupação frente às dificuldades que esses indivíduos 

impunham à ocupação das terras. Tratava-se de grupos de 

Coroados e Puris10, que viviam às margens do Rio Paraíba do Sul 

e permaneciam em constante conflito com grupos brancos, ávidos 

por suas terras. 



236

Apoiamo-nos ainda no geógrafo Aires de Casal, que 

em trabalho desenvolvido no princípio do século XIX buscou 

compreender a ocupação do Brasil com olhares sobre a geografia e 

a história, tendo descrito a região de Valença da seguinte forma:

Pouco acima da passagem do Paraíbuna entre o Paraíba, e o Rio-

Preto, está a considerável aldeia de Valença com uma ermida de 

Nossa Senhora da Glória, que serve de matriz ao povo, que a habita, 

composto de quatro hordas de indígenas cristianizados: Puris, que são 

pequenos como nas outras partes; Araris brancos, e bem feitos; Pitas, 

e Xumetós. Todos fazem uma coroa oblonga, e deixam cair os cabelos 

sobre os ombros. Com eles vivem alguns pagãos11. 

Entendemos que tanto o governo português, quanto os 

indivíduos particulares pretendiam avançar nessas terras, mas 

percebiam que isso só se viabilizaria a partir de uma solução 

em relação àqueles grupos indígenas. Assim, ao levantarmos e 

analisarmos a correspondência oficial do período em questão, 

percebemos os primeiros indícios de que os índios configuravam 

como um problema a ser resolvido. No ano de 1797, em resposta 

ao Conde de Resende12, então governador de Campo Alegre, atual 

município de Resende, João Pacheco Lourenço e Castro busca 

cumprir a ordem recebida de informar sobre os índios da região:

Meu senhor, os gentios que morão nas vizinhanças deste registro 

são coroados e puris os quaes são tão selvagens que não conhecem 

subordinação alguma.

[...] São continuados os roubos e mortes que fazem como sucedeo nas 

fazendas da Parahiba, da Farinha, da Varge, do Rio do Peixe, e São 

Matheus nessas duas últimas deixarão lugares despovoados13.
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Conflitos com os índios sempre existiram, como 

mencionado, desde a chegada dos europeus no novo mundo, 

mas é inegável que se intensificam com o avanço dos brancos e a 

inauguração de uma fronteira, onde passam a conviver. Percebemos 

a incidência de movimentos nessa fronteira e a atuação de agentes 

que passam a coexistir, de forma ao mesmo tempo conflituosa 

e negociada, em um espaço fluido e disputado por ambos. É 

nesse aspecto que percebemos os agentes trabalhando em prol 

da abertura da fronteira, como uma nova possibilidade para fazer 

valer a nova dinâmica que pretendiam implementar.

03-.oCupação,.Contato.e.fronteira

A região denominada por Lamego como “A Serra” 

ficou esquecida durante o período colonial, e começou a ganhar 

importância anos mais tarde, por uma convergência de fatores. 

Por um lado, a região das Minas Gerais já apresentava sinais de 

esgotamento há tempos, e vinha se tornando um importante 

pólo de abastecimento, precisando escoar sua produção. As novas 

necessidades trouxeram algumas modificações, como a abertura 

de novas estradas que cortavam o interior do Rio de Janeiro, 

fundamentais na nova dinâmica da região, sobretudo pela 

passagem das tropas e pelo desenvolvimento de uma economia ao 

longo da estrada. O fluxo ao longo das estradas tornava-se cada vez 

mais intenso, tropas de mulas e viajantes são figuras importantes e 

recorrentes nesse processo. Na medida em que a cidade do Rio de 

Janeiro ganhava importância frente aos acontecimentos recentes 

na Europa na passagem do século XVIII para o XIX, não apenas 

seu crescimento aumentava, mas também o desenvolvimento do 
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interior da província.

Com o aumento da importância da região da Serra, 

começaram a surgir importantes pontos, vilarejos, vilas e cidades, 

dentre elas temos Valença, localizada entre os Rios Paraíba e Preto, 

quase fronteira com Minas Gerais e São Paulo, uma terra que 

até então era conhecida pelos perigos decorrentes da ocupação 

indígena. Retornemos à analise da mencionada carta de João 

Pacheco Lourenço e Castro ao Vice Rei Conde de Resende, em 

1797. O autor apresenta algumas impressões iniciais sobre essa 

área interiorana, com ênfase nos índios que habitavam as terras 

entre os Rios Paraíba e Preto. Segundo a carta, tratava-se de índios 

muito selvagens, que recusavam a civilização, andavam nus, com 

os corpos pintados, ameaçando os poucos habitantes da região. O 

autor menciona o nome de José Rodrigues da Cruz, um fazendeiro 

da região, que se tornaria uma figura de suma importância na 

relação entre governo e índios na região. Ainda nas linhas de 

Lourenço e Castro,

O único homem que conserva aliança com eles he José Rodrigues da 

Cruz, fazendeiro do Pao Grande aonde eles tem sahido muitas vezes 

sempre de paz e quando saem trazem papagaios, maçados e cera da 

serra que trocão por enxadas, foices, facas e machados e ultimamente 

sahirão no dia 30 do mez passado huma grande porção deles naquela 

fazenda [...] José Rodrigues que pedira ao Sargento Mor Valente hum 

Língua para ver se os domesticava, e que este lhe respondera que 

o não podia fazer sem ordem de Vossa Excelência. O mesmo José 

Rodrigues em sumo desejo de entrar neste trabalho guiado pelas 

sabias providências14.
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Como podemos perceber, existia nos sertões de Valença um 

homem interessado em buscar uma aproximação com os índios. 

A prática de levar instrumentos de trabalho como enxadas, foices, 

facas e machados é comum para o período; é comum ainda ver 

relações de aproximação em que o grande chamariz utilizado pelos 

brancos são garrafas de bebidas alcoólicas, incitando os nativos ao 

vício15. Percebemos, pelo fragmento selecionado, que Rodrigues 

da Cruz já havia iniciado não apenas o contato e a amizade 

com os índios, mas também uma aproximação com o governo, 

solicitando apoio no seu empreendimento, no caso sugerido, a 

contratação de um língua. É fácil notar que o fazendeiro possuía 

boa vontade com relação ao trato com os índios, mas ao longo da 

pesquisa não podemos deixar de lembrar que todas as práticas e 

intenções descritas em documentos refletiam também os objetivos 

particulares, enquanto pertencentes a um grupo e como indivíduo, 

que graças aos trabalhos empreendidos ganhou voz e prestígio 

junto ao Estado Português.

Na seqüência desse primeiro documento, levantamos uma 

série de outros que formam uma base de dados que nos permitem 

buscar a reconstrução da história de Valença e de seu aldeamento. 

Inicialmente o que percebemos é uma lista sucessiva de cartas, 

relatos de viagens e informes, todos são enfáticos ao apontar a 

presença indígena e a relação conflituosa que se estabelecia entre 

índios e brancos. A maior parte da documentação corresponde à 

troca de correspondências entre o governo, em Portugal ou no 

Rio de Janeiro, e os agentes atuantes da fronteira: fazendeiros, 

religiosos, representantes do próprio governo e, em alguns casos, 

os índios. Embora não tenhamos condições de trabalhar todos 
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os documentos, não podemos deixar de perceber a natureza 

oficial dos mesmos, produzidos, em sua maior parte, por 

homens brancos, imbuídos de valores desses grupos. Não nos 

surpreendem, portanto, as considerações que caracterizam índios 

como selvagens, com elogios a tribos que estariam um pouco mais 

amansadas e, por isso, julgam tratar-se de índios que já tiveram 

contato com grupos civilizados. 

são coroados e Puris os quaes são tão selvagens que não conhecem 

subordinação alguma: andam nus e só usam um pequeno tecido [...] 

que mal tapão as suas partes16.

Tão logo a primeira correspondência, em 1797, menciona 

José Rodrigues da Cruz, percebemos que o fazendeiro despertou 

a atenção do governo português e foi procurado. O documento 

mencionado anteriormente descreve a aproximação de Rodrigues 

da Cruz com os índios e sua intenção de dialogar com governo, 

refletida no seu pedido de auxílio. O posicionamento do Estado 

Português vem em meados do ano de 1798 por meio de carta, 

remetida a José Rodrigues da Cruz17, assinada por Dom Rodrigo 

de Souza Coutinho, importante ministro de Estado português.

Dom Rodrigo desempenhou funções no gabinete do 

Príncipe Regente D. João na qualidade de Ministro e Secretário de 

Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos durante o período 

compreendido entre os anos de 1796 a 1801. Assim, as suas 

cartas aqui analisadas compreenderam um período em que esteve 

responsável pela mencionada pasta ministerial. Anos mais tarde, 

na qualidade de Presidente do Real Erário (1801-1803), ocupou 

posição de destaque no Império Português, sobretudo para a fase 
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inicial do governo português instalado no território brasileiro.

Protagonizou um conjunto ambicioso de projetos de reforma e 

modernização da economia e sociedade portuguesam no quadro da 

difícil conjuntura financeira e diplomática então vivida. A deslocação 

da sede do império para o Rio de Janeiro obrigou a uma reorientação 

das relações políticas, administrativas e econômicas entre a metrópole 

invadida e a sua principal colônia18.

A partir da primeira carta, enviada pelo ministro 

português, tem início uma pequena troca de correspondências 

entre o importante representante do governo e o fazendeiro de 

Valença. Nessas cartas, percebemos a incidência de alguns debates 

acerca das terras, da ocupação indígena e do avanço das fronteiras, 

impulsionada pelas emergentes fazendas de café.

Conforme afirmamos, de acordo com a documentação, 

o primeiro contato partiu da Coroa por meio de Dom Rodrigo. 

Em carta a José Rodrigues da Cruz, o ministro português, em 

nome de Sua Majestade, ou em outras palavras, do próprio Estado 

Português, faz elogios à figura de José Rodrigues da Cruz e ainda 

dos trabalhos desenvolvidos pelo mesmo.

Sendo presente de Sua Majestade que VM não só é um grande 

Agricultor, e tem com suas louváveis fadigas sendo muito útil ao 

Estado, mas também que Vossa Majestade tem concorrido muito 

para promover à civilização os Índios19.

Em seguida, o ministro enumera quatro itens nos quais 

divide o texto de sua Carta. Assim, solicita a ajuda de José 

Rodrigues da Cruz no controle dos índios e no desenvolvimento 
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da região.

1º para se facilitar, e ampliar a civilização dos ditos Índios ao longo do 

sobredicto Rio Paraíba do Sul 2º para tentar estabelecer a navegação 

do próprio Rio, ou ao menos a flutuação de madeiras em jangadas 

ao longo de todo o seu curso, até a embocadura no Mar 3º para 

estabelecer cortes de madeira em todo o seu curso 4º e finalmente 

para segurar todas as suas margens de qualquer invasão de Índios 

bravos, ainda antes de serem civilizados20.

Na verdade, podemos resumir a preocupação de Dom 

Rodrigo em apenas um item: como promover o desenvolvimento da 

região, fazendo-a lucrativa ao Império Português. Ocorre que, dentro 

da inquietação central, o governo parece esbarrar nos índios, 

vendo a necessidade de dar conta dessa demanda e encará-la como 

mais um braço da administração pública. Devemos lembrar que, 

embora o discurso da época nos possa parecer de preocupação 

com os grupos indígenas, a preocupação maior, ou em melhores 

palavras, a preocupação fundamental estava no desenvolvimento 

do Brasil e numa otimização em sua produção de riquezas.

A carta de Dom Rodrigo é enviada em outubro de 1798, 

e a resposta de José Rodrigues da Cruz21 se dá exatamente um ano 

depois, em outubro de 1799. Em longo texto, o fazendeiro se diz 

honrado por receber a Carta de Oficio, sobretudo pela aprovação 

formal de Sua Majestade ao seu comportamento como fazendeiro 

da região e ao trabalho junto aos índios, que despertaram o 

interesse e a confiança da Coroa Portuguesa. 

A honra e a mercê que Sua Majestada foi servida fazer-me de aprovar 

meu comportamento passado e de confiar que para o fucturo eu me 



243

conduza de modo, que haja merecer o seu Real Agrado é para mim 

um premio muito superor ao meu merecimento22.

Em resposta ao ministro, Rodrigues da Cruz, descreve 

cuidadosamente sua relação com os índios da região, e apresenta 

algumas idéias próprias para que se obtenha sucesso na pacificação 

dos índios, o que era de interesse da Coroa para possibilitar o 

desenvolvimento dessa região.

Tenho a satisfação de concorrer para o serviço da Igreja, e do Estado 

na civilização dos Índios ao longo do dicto rio [Paraíba do Sul]: os 

quaes desde o ano de 1780 principiaram a ter comigo, e continuarão 

athé o presente uma pacífica e amigável correspondência23.

A mencionada aproximação teria se dado a partir da 

iniciativa dos próprios índios de visitarem a fazenda. E Rodrigues 

da Cruz diz ter orientado todos os seus subordinados, feitores e 

escravos, a receberem os nativos como amigos, dando-lhes de 

graça todo o mantimento que pedirem e avisando ao proprietário, 

a fim de que as providências pudessem ser tomadas. A realidade 

descrita é de receptividade e cortesia, 

tive o aviso de estarem os Índios na Fazenda do Pao-Grande, aonde 

eu residia; Fui sair-lhes ao encontro, com minha gente armada por 

cautela, mas logo que os avistei mandei os meus, que depusessem 

as armas. O Cacique [...] mandou o mesmo aos seus e veio abraçar-

me: eu o tratei com a mesma cortesia. [...] os fiz conduzir a minha 

casa [...] e para lhes tirar todo motivo de suspeita e desconfiança, 

fiz aparecer ali toda a minha Família: Eles se portarão com sinais 

de respeito e gratidão, oferecendo aos meus meninos os papagaios 

que traziam [...] eu os persuadi como pude, que estimaria, que eles 

voltassem muitas vezes a minha fazenda e que achariam sempre em 



244

mim o mesmo agasalho; eles assim o prometeram fazer. Nenhum de 

nós tem faltado ao prometido, eles vindo todos os ano [...] e eu os 

tratando sempre com a mesma liberdade e boa fé24.

No texto de sua carta, Rodrigues da Cruz menciona 

um histórico anterior conflituoso de roubos e de assassinatos 

nas relações entre índios e brancos na região, mas não teriam 

sido os índios os primeiros agressores. Não se trata de buscar o 

primeiro agressor, mas, sobretudo, de reconhecer a existência 

dos conflitos. Certamente cada grupo tinha seus motivos para 

permanecer nesse conflito, vivia-se uma realidade de ocupação 

e disputa por territórios, e sem dúvida a confusão estabelecida 

em torno dos limites onde a ocupação branca e / ou indígena 

propiciava a propagação das incertezas e a confusão que facilitava 

o processo de avanço sobre as terras do outro. Como um espaço 

fluido, a fronteira caracteriza-se nesse momento de disputa por 

sua flexibilidade, possibilitando o movimento dos grupos em 

um território marcado pelas disputas, pelos interesses e pelas 

indefinições de uma fronteira, agora aberta.

A partir desse avanço e do movimento da fronteira, 

percebemos que se iniciava um trabalho de controle das populações 

indígenas, com ênfase nas tentativas de civilização através da 

religião e do trabalho. As preocupações voltavam-se para que os 

índios superassem seu estado de selvageria, alcançando as glórias 

da civilização e da religião. Um discurso em prol da civilização, 

que encobria outros interesses: almas que servissem como 

mão-de-obra e terras a serem adquiridas e consagradas como 

propriedades, objetivos que se pretendia alcançar através de uma 

política de tutela e assimilação dos grupos nativos. Importantes 
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trabalhos foram desenvolvidos sobre o imaginário construído 

acerca dos índios brasileiros, dentre os quais ressaltamos Imagens 

da Colonização, do historiador Ronald Raminelli, no qual o autor 

debate as diversas construções simbólicas consolidadas sobre os 

nativos, que variavam em função dos objetivos que se pretendia 

alcançar e defender. Assim Raminelli defende sua proposta 

de “compreender a polissemia da representação do índio e sua 

relação com os projetos coloniais”25. No esforço de trazer a nu as 

diferentes construções acerca da figura dos indígenas brasileiros, 

o autor analisa as construções feitas pelos colonos e pelos jesuítas, 

estando ambas marcadas pelo preconceito europeu, partindo da 

crença da superioridade de si próprios.

Por fim, percebemos que a ocupação avança, cada vez 

mais em direção aos sertões do Rio de Janeiro, ou ao Oeste, se 

pensarmos que esse termo também se refere às terras do interior. 

Aos poucos grupos se encontram, alguns se misturam, outros não, 

mas ao conviverem em um mesmo espaço, em um mesmo tempo, 

fazem parte de um processo único, no qual se desenham as linhas 

de um novo mapa político e ainda iniciam a definição de uma 

nova concepção de ocupação das terras quando passam a buscar 

a aquisição da propriedade. Percebemos então que a conquista 

das terras e de sua propriedade acarretam a conquista de outros 

povos, envolvendo muitos aspectos, como a religião, o idioma 

e tantos outros valores culturais. O encontro e a convivência 

podem apresentar formas diversas, que nem sempre são claras 

nos documentos, sobretudo os documentos oficiais que utilizamos 

como fontes, mas reconhecemos que esse espaço assiste a relações 

de violência, dominação, conquistas, trocas, parcerias, entre outra, 
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resumimos como um espaço de construções.





Estado, Educação Rural e 
propriedade no BrASIL: 

história de um dilema
por Sonia Regina de Mendonça

(UFF - CNPq)



a.probleMátiCa

As atuais políticas estatais atualmente destinadas 

à Educação de Jovens e Adultos (EJA) primam por duas 

características. Por um lado, pela distribuição desigual de bens 

materiais e simbólicos, responsável pela negação dos direitos 

básicos da classe trabalhadora e, por outro, pelas repercussões 

internas do processo histórico recente de reestruturação produtiva 

que resultou, no campo educacional, numa reapropriação da 

Teoria do Capital Humano, gestada nas décadas de 1960 e 70 1. 

Tais marcas, entretanto, guardam pouca novidade, 

deitando profundas raízes na formação social brasileira, o que 

implica na necessária abordagem histórica da temática das relações 

entre Educação, Estado e grupos dominantes no país, de modo a 

fazer emergir muito mais as continuidades do que as rupturas.

Ademais, considerando-se a problemática mais ampla 

da desnaturalização da propriedade no país, torna-se imperioso 

refletir sobre o papel representado junto a ela pelo binômio Saber 

– Poder, mormente em período mais recente da história brasileira. 

É deste leque de questões que se inicia a presente reflexão sobre 

as políticas públicas voltadas para a Educação Rural no Brasil, no 

período compreendido entre o imediato pós-II Guerra Mundial 

e a aprovação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

brasileira, em 1961.



eduCação.rural.nos.anos.30:.gênese.da.Mudança

Até os anos 1930, o campo educacional brasileiro foi 

marcado pela disputa entre inúmeras agências da sociedade civil, 

defensoras de projetos os mais diversos sobre a questão. Desde os 

educadores católicos – agremiados na Associação de Educadores 

Católicos - aos egressos do movimento Escolanovista - organizados 

junto à Sociedade Brasileira de Educação (1924) - e passando pelos 

projetos educacionais militares, os conflitos foram incontáveis, 

atravessando a própria ossatura do Estado restrito, mormente após 

a institucionalização da problemática por intermédio da criação, 

em 1931, do Ministério da Educação e Saúde (MES).

Se, até então, as questões educacionais em geral 

achavam-se sob o âmbito de atuação de dois Ministérios – o dos 

Negócios Interiores e o da Agricultura, este último responsável 

pela Educação Rural - após a fundação do MES tais conflitos se 

acentuariam sobremaneira. O grupo encabeçado pelo ministro 

Gustavo Capanema, visando assegurar o relativo equilíbrio à 

nova correlação de forças que assomara ao poder estatal em 

1930, congregaria porta-vozes de distintos grupos de interesse, 

incluindo tanto “educadores profissionais”, auto-representados 

como capazes de gerir “cientifica e pedagogicamente” a matéria - 

como Anísio Teixeira, por exemplo - até atores como Austregésilo 

de Athayde, Cardeal Leme, Carlos Drummond de Andrade, dentre 

vários outros. Um dos “pomos da discórdia” neste período, seria, 

justamente, o controle sobre a Educação Rural, monopolizada, 

desde 1909, pelo Ministério da Agricultura, agência esta 

dominada por representantes dos grupos agrários organizados 
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junto à Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), antagonista à 

grande burguesia cafeeira paulista 2.

A política de ensino agrícola praticada pela Pasta da 

Agricultura desde sua fundação, guardaria fortes continuidades 

após 1930, contrariamente ao que aponta a historiografia 

especializada. Por tal razão é fundamental reter que, a rigor, o 

ensino técnico rural nem se constituiu em “invenção” dos novos 

grupos no poder, nem sequer 1930 deve figurar como “marco 

canônico” na redefinição dos rumos da Educação brasileira. Além 

disso, uma outra continuidade flagrante seria preservada no campo 

educacional: a dualidade vigente junto ao sistema de ensino no 

país, que atribuía o nível primário à responsabilidade de estados e 

municípios e os ramos secundário e superior à da União. Com isso, 

mantinha-se o fosso existente entre o ensino primário de cunho 

alfabetizante e “popular” - destinado ao grosso da população - e 

o ensino secundário e superior - voltados à formação de setores 

médios e grupos dominantes. Se semelhante dualidade continuou 

a marcar a Educação brasileira após 1930, mais graves seriam seus 

desdobramentos no âmbito do ensino profissional, estigmatizado 

pela marca de Caim do trabalho manual 3. 

Hegemônicos junto à Pasta da Agricultura, os intelectuais 

orgânicos da SNA aferraram-se à defesa das instituições até 

então encarregadas do Ensino Rural, a saber, os Aprendizados e 

Patronatos Agrícolas, mistos de reformatórios e escolas práticas, 

destinados a crianças e jovens do campo, sempre localizados 

próximos a grandes propriedades em todos os estados da 

federação e funcionando como “viveiros” de mão-de-obra 

gratuita, devidamente adestrada. Eles igualmente enfrentariam 
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as tentativas empreendidas pelos quadros dirigentes do MES em 

chamar a si o “ensino prático agrícola” 4, de modo a incluí-lo em 

seu projeto de nacionalização e centralização de todos os tipos e 

níveis de ensino no país. Em sua disputa com os dirigentes do 

MA pelo monopólio das atribuições sobre a Educação Rural, os 

especialistas do Ministério da Educação argumentavam que as 

escolas do campo deveriam afastar-se do ensino vocacional, em 

nome do “equívoco pedagógico” de sobrecarregarem-se as crianças 

com a preparação para o trabalho. Entretanto, a principal 

característica das reformas educacionais promovidas na gestão do 

ministro Capanema, a despeito de toda uma retórica em contrário, 

consistiu em ratificar o ensino secundário enquanto formador das 

elites condutoras do país e o profissional como preparador do povo 

conduzido. 

Ilustra essa disputa o decreto-lei n. 23.979 de 1933, que 

redefinia as instituições encarregadas do Ensino Agrícola. Muitos 

dos antigos Patronatos foram sido transferidos para a alçada do 

Ministério da Justiça, originando o Serviço de Assistência ao 

Menor (SAM). Já os Aprendizados seriam reclassificados segundo 

nova tipologia que previa - até a aprovação da Lei Orgânica do 

Ensino Agrícola5 - o funcionamento de três tipos de cursos: a) o 

Ensino Agrícola Básico – com três anos de duração e destinado a 

formar capatazes a partir de clientela composta por jovens a partir 

de 14 anos, mantendo-se seu caráter de “escola de trabalho” 6; b) 

o Ensino Rural – com duração de dois anos e baseado em aulas 

práticas supostamente destinadas a qualificar trabalhadores rurais 

selecionados a partir de um público integrado por crianças com 

mais de 12 anos e finalmente c) os Cursos de Adaptação – esses, 
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sim, uma inovação posto não mais se dirigirem a crianças e jovens, 

porém ao chamado “trabalhador em geral”, via de regra adulto e 

“sem qualquer diploma ou qualificação profissional prévia”7. 

Logo, os “novos” estabelecimentos de Educação Rural 

perdiam seu cunho semi-prisional, em detrimento de uma suposta 

“profissionalização”, ainda que, ao fim e ao cabo, jamais tenham 

sido bafejados pelas inúmeras campanhas de desanalfabetização 

promovidas pela Pasta da Educação. Para enfrentar semelhante 

concorrência, os quadros dirigentes do Ministério da Agricultura 

implantariam, a partir de 1942, outro tipo de cursos, os Supletivos, 

concebidos no mesmo espírito dos Cursos de Adaptação e 

destinados exclusivamente a adultos8. Estava aberta a brecha para 

a redefinição dos rumos do Ensino Agrícola no sentido prioritário 

da capacitação do trabalhador rural adulto, suscitando reações 

dos “educadores profissionais” aparelhados junto ao MES que, em 

inícios de 1945 lançariam, como espécie de resposta, a Campanha 

Nacional de Educação de Adultos, financiada com recursos da 

União, estados, territórios e Distrito Federal, visando “instalar 

10.000 classes de ensino supletivo, destinadas a adolescentes e adultos 

analfabetos”9.O alcance da Campanha, todavia, seria limitado, 

posto atingir basicamente a operários e trabalhadores urbanos, 

conquanto o titular da Pasta insistisse em reivindicar para 

ela o controle sobre todas as instituições de ensino do país. Os 

intelectuais da SNA, junto ao Ministério da Agricultura, por sua 

vez reclamariam da escassa colaboração do MES para a Educação 

Rural, o qual, “através do Conselho Nacional de Serviço Social, distribui 

pequeníssimos auxílios para algumas escolas de agricultura” 10.
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A disputa Ministério da Agricultura versus Ministério da 

Educação adquiriria novos contornos a partir do envolvimento 

dos Estados Unidos na Segunda Grande Guerra, do qual resultou 

a assinatura do primeiro de uma série de acordos firmados entre 

governantes daquele o país e a Pasta da Produção, originando, em 

1942, a Comissão Brasileiro-Americana para a Produção de Gêneros 

Alimentícios. Até então, as práticas educacionais do Ministério da 

Agricultura ainda se destinavam, predominantemente, à formação 

de jovens e crianças. 

iMperialisMo,.estado.e.eduCação.nas.déCadas.de.40-50

Desde inícios da década de 1940 intensificou-se o interesse 

de instituições privadas estadunidenses – como a Inter-American 

Affairs Association, de Nelson Rockfeller – pelos “problemas” 

do recém “inventado” Terceiro Mundo11, nele incluindo-se, 

por certo, o Brasil. Em 1945 é firmado entre o Ministério da 

Agricultura e uma agência privada norte-americana, o segundo 

acordo de “cooperação técnica” no âmbito da Educação Rural, 

originando a “Comissão Brasileiro-Americana de Educação das 

Populações Rurais” (CBAR). Dentre suas atribuições figuravam 

a implantação de Centros de Treinamento (CTs) voltados à 

qualificação profissional somente de trabalhadores rurais adultos 

e de Clubes Agrícolas Escolares para infância e juventude, em 

todo o país, além da formação continuada de técnicos - a obterem 

especialização nos EUA – bem como de líderes rurais, mediante 

programas educativos teoricamente capazes de incutirem nos 

trabalhadores do campo o “amor a terra e ao trabalho”, fixando-os 

a seu “próprio meio”12.  
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Tal experiência foi, sem dúvida, sobredeterminada pela 

conjuntura internacional inaugurada com o fim da II Guerra e 

inícios da Guerra Fria, por sua vez hegemonizada pela emergência 

de um novo construto: o “desenvolvimento”. Junto a ele gestava-

se a noção de Terceiro Mundo, produzida pelos discursos/práticas 

desenvolvimentistas, cujos primeiros elaboradores enfatizaram não 

apenas o crescimento econômico, mas também a distribuição dos 

supostos benefícios por ele gerados. À época, parecia impossível 

aos intelectuais estadunidenses conceituar a realidade social em 

outros termos, encontrando-se, para onde quer que se olhasse, 

a realidade onipresente do desenvolvimento13. Segundo Escobar, 

a partir de fins da II Guerra, a realidade histórica mundial seria 

“colonizada” pelo discurso do desenvolvimento, fazendo com que 

“as representações tornadas dominantes não apenas moldassem 

os caminhos nos quais a própria realidade era imaginada, como 

também atuassem junto a ela”14. A rigor, todo um novo domínio 

de conhecimentos e experiências estava em gestação, resultando 

em novas estratégias para lidar com o “novo” problema então 

construído. Partindo dos EEUU e da Europa, tais estratégias se 

tornaram uma poderosa força junto ao Terceiro Mundo, fruto 

de um conjunto de afirmações sobre o desenvolvimento e seu 

contrário – o subdesenvolvimento – que autorizavam visões 

plurais, descrevendo-o e prescrevendo-o.

O discurso do desenvolvimento, todavia, se respaldaria 

num aparato institucional extremamente eficiente, destinado à 

produção de conhecimentos e ao exercício de poder junto ao Terceiro 

Mundo, aparato este integrado pelas mais distintas agências 

e agentes que, entre 1945 e 1955, não cessaram de produzir 
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novos arranjos entre Estado, Saber e Poder. Em verdade, falar do 

desenvolvimento enquanto experiência histórica singular remete 

à criação de todo um novo domínio de pensamento e de ação, 

estruturado em torno a três eixos: a) as formas de conhecimento a 

ele referidas e pelas quais adquiriria existência através de projetos; 

b) o sistema de poder que regulava suas práticas e c) as formas 

de subjetividade por ele forjadas e através das quais os indivíduos 

se reconheceriam como “desenvolvidos” ou “subdesenvolvidos”. 

Rapidamente, a hegemonia internacional estadunidense faria com 

que a guerra contra a pobreza – igualmente “recém-descoberta” 

- adquirisse relevo visando, não apenas criar novos consumidores, 

mas transformar as sociedades, transformando os pobres em 

objetos de Conhecimento e Gestão. 

Os anos 1950 assistiriam à consolidação da hegemonia 

estadunidense junto a todo o Ocidente, já que a necessidade 

de expansão/aprofundamento de mercados externos para seus 

produtos e a busca de novas áreas para investimento de seus capitais 

excedentes fazia-se premente. Afinal, o crescimento da economia 

norte-americana ainda dependia de matérias-primas baratas 

enquanto suportes para a crescente capacidade de suas indústrias, 

já que “o Terceiro Mundo, longe de ser periférico, era central 

para a rivalidade entre as superpotências e a possível confrontação 

nuclear”15. Os objetos com que o desenvolvimento/Imperialismo 

começou a lidar eram numerosos e variados, incluindo desde a 

pobreza, a insuficiência de tecnologia e de capitais, até as práticas 

agrícolas ditas “arcaicas”, além de atitudes culturais associadas ao 

“atraso”. Para que os agentes deste projeto pudessem identificar 

seus novos objetos de estudo, alguns argumentos de autoridade 
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foram operados, mormente aqueles relativos ao papel dos 

intelectuais, denominados de “novos especialistas”. Dessa feita, 

economistas, geógrafos, educadores, agrônomos, nutricionistas, 

etc., elaboravam teorias, juntamente com dossiês completos sobre 

as cidades, regiões e países visitados. 

O discurso do desenvolvimento, ademais, procederia através 

da criação de “anomalias” - o “analfabeto”, o “subdesenvolvido”, o 

“pequeno lavrador”, etc. – garantidoras da necessidade permanente 

de reformas, bem como de uma representação infantilizada da 

América Latina, uma espécie de “álibi” tanto para a elaboração de 

“teorias da salvação”, quanto para intervenções pragmáticas dos 

intelectuais-especialistas, calcadas na proliferação das “ciências do 

desenvolvimento” e suas “sub-disciplinas”. 

O ano de 1946 seria decisivo para a consagração, no Brasil, 

da Educação Rural enquanto ramo “especial” e hierarquizante de 

Ensino – i.e., escola para o trabalho – marcado pela subalternidade 

de todos aqueles por ela formados. A aprovação pelo Ministério 

da Educação da Lei Orgânica do Ensino Agrícola (LOEA) alijaria, 

definitivamente, este setor educacional da rede primária regular, 

mantendo-o sob tutela da Pasta da Agricultura, muito embora 

coubesse ao MES a prerrogativa exclusiva de estipular suas 

diretrizes em âmbito nacional. A partir daí iria operar-se uma 

inflexão categórica nas práticas de Educação Rural destinadas à 

qualificação da força de trabalho no campo sob a capa “missionária” 

da “difusão do princípio de desenvolvimento comunitário”, com vistas a 

“combater o marginalismo e educar os adultos, antes de tudo para que o 

país possa ser mais coeso e solidário”16.
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Sempre sob a assessoria e treinamento de técnicos norte-

americanos implementou-se, celeremente, a partir de fins da 

década de 1940, toda uma rede de agências e práticas ligadas 

ao Extensionismo Rural visando difundir, em larga escala, 

conhecimentos sobre técnicas de cultivo, tipos de sementes, 

etc., em paralelo às demais instituições do MA. Dentre as novas 

práticas destacaram-se as Semanas Ruralistas (com forte apoio 

da Igreja); as Missões Rurais e os já citados Clubes Agrícolas 

Escolares proliferando-se, igualmente, Centros de Treinamento 

e, sobretudo, parcerias de assistência técnico-financeira com 

órgãos públicos e privados de Crédito Rural. O aparato do 

desenvolvimento hipertrofiava-se, multiplicando seu corpo de 

especialistas e consolidando o que convencionou denominar de 

ação educativa de novo tipo, bem mais ampla do que a instituição 

escolar. 

Semelhantes novidades, calcadas na ação Extensionista, 

irmã siamesa do chamado Crédito Rural Supervisionado (CRS), 

distinguir-se-iam do crédito comercial por sua “extrema preocupação 

com a integração dos agricultores à economia moderna”, já que o crédito 

agrícola convencional, segundo o discurso oficial, não fora capaz 

de dotar seus usuários dos novos saberes e tecnologias necessárias 

à implementação do desenvolvimento no campo, mantendo-os 

atrelados a uma agricultura “atrasada” e “arcaica”.

 Para legitimar a ressignificação em curso no próprio 

conceito de Educação Rural, os grupos no poder canalizaram esforços 

para preservar a subalternidade do trabalhador rural, defendendo 

uma política “educacional” destinada a adestrar mão-de-obra 

adulta de forma totalmente desvinculada da instituição escolar. 
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Impossível não relacionar semelhante redefinição ao contexto 

marcado pela germinação, no país, de inúmeros movimentos 

sociais rurais, como as Ligas Camponesas, por exemplo. Com tal 

pano de fundo, o Extensionismo Rural e seus correlatos visavam 

a um duplo objetivo: promover o disciplinamento coletivo do 

homem do campo, através da vulgarização dos códigos e visões de 

mundo transmitidos por intelectuais estadunidenses e consagrar 

as práticas de Assistência Técnica e Financeira enquanto nova ação 

educativa por excelência, destinada a maximizar a produtividade 

do trabalho agrícola. 

O Extensionismo Rural praticado pelas agências de 

desenvolvimento - algumas delas ligadas ao próprio Ministério 

da Agricultura17 - passaria, então, a conotar todos os produtores 

dotados de alguma qualificação para o trabalho, nos moldes 

pregados pelos técnicos brasileiros e estadunidenses. Mas 

não apenas o trabalho do homem adulto e analfabeto, mas 

igualmente das mulheres – daí o surgimento de nova “disciplina 

do desenvolvimento”, a Economia Doméstica – e das crianças. A 

rigor, parte da explicação do êxito desses novos conceitos e práticas 

prende-se ao fato de ser a Educação um importante instrumento 

da expansão do Imperialismo que, alocando sua funcionalidade na 

noção de “racionalidade”, fazia-se aceita pelos grupos dominantes 

latinos e brasileiros, preservada a estrutura fundiária e minimizados 

potenciais conflitos de classe no campo. 

Vale lembrar que no decorrer da década de 1950 os 

recursos para a Educação Agrícola da Pasta da Agricultura 

seriam fortemente ampliados a partir da proliferação de acordos 

firmados entre esta agência e o governo norte-americano, em 
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função da reorientação imprimida às diretrizes da política externa 

daquele país onde “a principal mudança no programa mundial foi um 

aumento de recursos para a agricultura e a saúde, de modo a trazer o 

programa em conformidade com as mudanças das alocações das Nações 

Unidas”18. Semelhante reorientação, contudo, não se limitaria à 

ênfase na agricultura e afins, contando com um escopo bem mais 

abrangente, que incidiria sobre as formas de gestão e controle de 

todos os programas nascidos dos diferentes tratados. Isto significa 

afirmar que a atuação norte-americana junto aos acordos bilaterais 

firmados com o governo brasileiro seria bem mais complexa do que 

supõe a historiografia especializada, uma vez ela sofreria múltiplas 

sobredeterminações, carecendo, portanto, do “monolitismo” que 

lhe costuma ser atribuído pelos estudiosos da Educação Rural no 

Brasil. 

Para dar conta dessas alterações e seus condicionantes é 

necessário remeter à própria correlação de forças vigente nos EUA 

e suas conseqüências para o Brasil e o mundo, sobretudo a que se 

referia ao conflito entre as próprias agências de assistência técnica 

ligadas diretamente ao presidente da República norte-americano19 

e o Congresso, em sua permanente tentativa de ingerir-se na 

política externa de cooperação técnica20. Daí se originaria uma 

profunda reorganização administrativa no Departamento de 

Estado, de cuja documentação a palavra “Educação” desapareceria 

completamente, já que todos os programas seriam enxugados em 

seu escopo e recursos. 

No novo contexto, a atuação do Ministério da Agricultura 

foi marcada pelo crescimento vertiginoso de novos métodos e 

instrumentos de difusão de conhecimentos sobre práticas de 
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cultivo, distribuição de sementes, etc., agora pautados por seu 

caráter de assistência técnica veiculada por instituições não-

escolares. Segundo o então ministro Daniel de Carvalho, apesar 

de a CBAR ter vigorado até 1948, as atividades extensionistas 

por ela inauguradas não deixariam de existir, consolidando uma 

alteração qualitativa no patamar do Ensino Agrícola: por um 

lado, seu redirecionamento para o trabalhador rural adulto; por 

outro, o privilegiamento de práticas educacionais cada vez mais 

distantes da escola. A consolidação definitiva desse conjunto 

de “novas práticas educacionais” se daria com a fundação, no 

Rio de Janeiro, em 1953, do Escritório Técnico de Agricultura 

Brasileiro-Americano (ETA), destinado a centralizar e coordenar 

todas as políticas públicas voltadas à Agricultura em geral e à 

Educação Rural, em particular, nascido de novo Acordo firmado 

com o Departamento de Estado norte-americano21, com vigência 

prevista até dezembro de 1960. A partir dele, a presença norte-

americana junto à “Educação Rural” brasileira se ampliaria 

consideravelmente, definindo como seu objetivo primordial 

“contribuir para o avanço econômico dos países subdesenvolvidos”, 

mediante a execução de projetos específicos junto às áreas da 

Extensão e do Crédito Rural Subsidiado.

No campo da Educação propriamente dita, a prioridade 

recairia no fornecimento de bolsas de estudo nos EUA, destinadas 

a qualificar os quadros da Pasta. Segundo o diretor do Serviço de 

Informação Agrícola “o cerne dos trabalhos do ETA é a Extensão Rural. 

É prestado decisivo apoio a todas as Associações de Crédito e Assistência 

Rural que atualmente atendem a perto de 100 mil famílias em doze estados 

da Federação” 22. Arvorando-se em responsável pela “elevação do 



262

nível de vida no meio rural”, o recém-criado Serviço Social Rural 

operaria não mais junto a trabalhadores individualmente, mas 

somente junto a “comunidades rurais” a serem coletivamente 

construídas. Apesar disso, suas práticas são insistentemente 

descritas como de “cunho eminentemente educativo” e seu lema 

“um homem, uma mulher e um jeep”, supostamente resumia seu 

papel de “preparar as populações do campo para agirem por si próprias” 

mediante o “aproveitamento dos líderes das comunidades” 23. 

Não é demais recordar que as raízes da cooperação técnica 

e cultural norte-americana repousam sobre a filantropia dos “pais 

fundadores” e, assim, seria sob o signo de uma concepção puritana 

de “filantropia”, que o Extensionismo Rural se desenvolveria no 

país, adotando como princípio-chave a máxima segundo a qual, 

em matéria de caridade, o importante seria ajudar “aos que 

querem ajudar-se”, o que significava apoiar comunidades somente 

onde fosse possível obter “resultados mais vantajosos”24 Sua 

origem atrela-se a uma iniciativa pioneira implementada, não por 

coincidência, por Nelson Rockfeller e sua American International 

Association (AIA)25, significando que uma agência privada norte-

americana foi quem lançou os fundamentos de uma modalidade de 

intervenção junto ao trabalhador do campo, que se transformaria 

em política pública, por meio do Ministério da Agricultura. 

Lembrando que na atividade de Extensão seus técnicos 

são, em verdade, apenas elos de uma “cadeia” que conecta os 

Escritórios de Pesquisa e Laboratórios à “população rural-alvo” 26, 

é simples perceber o modus operandi da nova agencia encarregada 

dessas práticas, a ABCAR (Associação Brasileira de Crédito 

e Assistência Rural): através dos extensionistas, o crédito rural 
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supervisionado (CRS) chegaria aos “pequenos produtores”, sendo 

estes “apresentados” às modernas técnicas agrícolas que deveriam 

consumir, quando possível. Entretanto, a fala oficial nomeia a 

ABCAR como

Uma novel organização que não se propunha a emprestar ou vender barato 

tratores ou máquinas agrícolas aos agricultores, nem fazer-lhes dádiva de 

animais ou adubos, mas sim, ensinar-lhes novas técnicas de trabalho, iniciando 

uma obra educacional no lar dos agricultores 27. 

Como se percebe, o Extensionismo nada mais seria do que 

“correia de transmissão” entre o grande capital agroindustrial e 

produtores rurais de portes diversos. E em nome de uma obra 

social supostamente benemerente e voltada aos desassistidos, 

contava com um tentáculo junto ao pequeno produtor e outro 

junto aos grandes proprietários, estes sim capazes de consumirem, 

regularmente, os sempre renovados frutos da pesquisa agrícola 

de ponta. Entretanto, uma vez que o “Sistema ABCAR” era 

definido como “essencialmente educacional”, os recursos para seu 

funcionamento provieram das mais distintas fontes, sempre 

através de convênios28, dentre elas o Banco do Nordeste do Brasil 

S A; Caixa Econômica Estadual de Minas Gerais; Banco de Credito 

Agrícola do Espírito Santo S.A; Banco de Credito Agrícola e 

Mercantil S A e, obviamente, o ETA29.

Ao mesmo tempo, o Extensionismo era definido como 

um “processo de ajuda”, uma vez que “a situação de marginalidade 

em que vive a maioria da população rural brasileira, causada pelo seu 

subdesenvolvimento econômico, preocupa a todos aqueles que são responsáveis 

pelo progresso do país”30. Nesses casos, a Extensão enquanto “empresa 
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educacional do adulto rural” teria, supostamente, importantes 

contribuições a dar, sobretudo por seu “potencial de desenvolver o 

povo como indivíduos, líderes e membros participativos da comunidade 

local e do mundo”, uma vez que os agricultores “trabalhando dentro 

de uma rede democrática que existe na maioria das comunidades em todo 

o mundo” poderiam ter na Extensão a solução de seus problemas 

individuais e coletivos. Por tal razão a “extensão se torna educação 

para a ação”31. 

Para tanto seriam utilizados todos os métodos de Extensão 

possíveis, fossem visitas domiciliares; reuniões demonstrativas 

ou propaganda de massa, através de cartazes e folhetos de 

propaganda32, supondo-se, com isso, estar atingindo o “âmago” 

do trabalho do extensionista: seu “cunho fundamentalmente 

educativo, cujo credo se resume na demonstração”33. Para os técnicos 

norte-americanos participantes dos serviços de Extensão Rural no 

Brasil, estes não se limitavam a levar os achados da Ciência aos 

agricultores, levando igualmente os problemas dos agricultores 

para os laboratórios de pesquisa. Ambígua e contraditoriamente, 

porém, os extensionistas, ao mesmo tempo em que alardeavam ser 

um princípio básico de suas práticas o “reconhecimento da existência 

do conhecimento popular”34, classificavam os pequenos agricultores 

passíveis de atendimento em duas categorias: “marginais” e “sub-

marginais”, sendo estes últimos definidos como “os que operavam de 

forma anti-econômica” por isso mesmo excluídos de qualquer seleção”35. 

O reverso da medalha do Extensionismo Rural era, pois, 

o Crédito Rural Supervisionado (CRS) operando, ambos, como 

irmãos siameses. Afinal, para que difundir novas espécies mais 

produtivas ou implementos agrícolas mais modernos, se o objetivo 
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não fosse tentar construir a possibilidade de seu consumo? Dessa 

forma, o CRS era definido, nas fontes oficiais, como “o crédito 

concedido à família do agricultor de pequeno volume de negócios, para 

ser empregado segundo um plano de administração rural, que objetive 

aumentar a renda liquida rural e melhorar seu padrão de vida” 36. Maior 

contradição, impossível! O discurso “humanitário” apresenta-se 

enunciado em termos estritamente produtivistas, manipulando 

noções como “renda líquida” ou “pequeno volume de negócios”! 

Ao mesmo tempo, definido como crédito “promocional”, o CRS 

deveria ser altamente “seletivo” implicando em rigorosos critérios 

para definir os beneficiários do Programa. Ou seja, se está diante 

de um sistema de crédito que operava, eminentemente, com base 

no critério da exclusão, estipulando-se como “candidatos” os 

pequenos agricultores, desde que passíveis de mais uma triagem: 

“o crédito só deve ser empregado quando há possibilidade de sucesso 

financeiro, só devendo ser aceitas nos programas, as famílias cujos 

chefes gozem de boa reputação” 37.

iMperialisMo,.eduCação.e.propriedade

A “nova modalidade educativa” baseada na Extensão e no 

Crédito Rural Supervisionado previa, ainda, uma última “etapa” 

da seleção de sua “população-alvo”, aquela baseada na questão 

da propriedade da terra. Isto porque, quando os responsáveis 

pelo programa definem como seus obstáculos que “os sistemas de 

arrendamento, parceria e outros, limitam muitas vezes a aplicação do 

Crédito Rural, por falta de garantia a certos investimentos”38, estão, 

na verdade, afirmando que, “elegíveis”, seriam os pequenos, sim, 

porém proprietários e não meros trabalhadores em terra alheia. 
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Considerando que a imensa maioria dos produtores 

familiares do período vivia sob variadas relações de trabalho no 

campo, pouquíssimas delas implicando no acesso a propriedade 

da terra, é óbvio que o CRS destinava-se a contemplar o “melhor” 

dentre os “melhores”, ou seja, os pequenos proprietários. Em 

contrapartida, estes, sob o peso das dívidas contraídas para adquirir 

as tecnologias “impostas” pelos extensionistas, ver-se-iam, em 

pouco tempo, duplamente expropriados: de sua propriedade e de 

seus próprios saberes. E tudo isso em nome da “elevação do atrasado 

padrão de vida do rurícola brasileiro” e da “Educação de novo tipo”.

Nesse sentido, Saber e Poder caminham pari passu, já que o 

próprio lazer dos “mutuários” era prescrito como “as horas sadiamente 

aproveitadas nas comemorações domésticas que reforçam os laços familiares 

e nas datas cívicas”39. Ademais, não se deve subestimar as “novas 

modalidades educativas”, posto ser o poder simbólico delas derivado 

imensurável. Na medida em que a Educação Rural em qualquer de 

suas modalidades coloca formalmente “o” Saber agrícola à porta 

do agricultor, a oposição entre agricultura tradicional/rotineira e 

agricultura inovadora, ratifica a oposição existente entre produtor 

“atrasado” e outro “esclarecido”, implicando em redefinições e 

transformações na própria agricultura e no próprio “oficio” de 

trabalhador rural. A difusão da tecnologia contribui, assim, para 

redefinir as posições vigentes entre os trabalhadores rurais em seu 

conjunto. 

Entretanto, por certo, não se está diante do trabalho 

enquanto princípio educativo integral tal como o defendia Gramsci, 

mas sim da Educação como instrumento de maximização da 

produtividade do trabalhador rural e de segmentação cultural. Sob 
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esta concepção instrumental de “Educação Rural” submetiam-se 

os trabalhadores do campo a inúmeras intervenções “pedagógicas”, 

em muito distantes de práticas efetivamente educativas, haja vista 

o processo em curso de substituir a Escola pelo Extensionismo, 

dirigido a vulgarizar um dado padrão de consumo, presidido pelo 

Saber e a Técnica norte-americana. A influência estadunidense 

tornou-se, então, política pública de âmbito nacional.

Com isso, através do fornecimento de conhecimento 

“especializado”, reproduziram-se no país paradigmas importados 

que, além de expropriar os trabalhadores rurais de seus saberes 

próprios, tornaram-nos alvos fáceis da disciplinarização pelo 

capital, resultando no fortalecimento de inúmeras agências 

produtoras de novos intelectuais-especialistas e novas exigências 

econômicas impostas sob a pecha da modernidade. A redefinição 

pautada pelas “novas modalidades educativas” adequou-se aos 

interesses dos grupos dominantes brasileiros, co-participes do 

deslocamento dos conflitos de classe da cena real, para o âmbito 

de uma reeditada dicotomia entre “arcaicos” versus “modernos”. 

Neste sentido, o Extensionismo Rural, destinado a trabalhadores 

adultos, não somente ressignificou a noção de Educação Agrícola, 

como também tratou de adestrar esses trabalhadores triplamente 

expropriados: de sua terra, de seus conhecimentos e de sua própria 

identidade.
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A terra e a farda:	
A questão agrária sob regime militar no Brasil e 

no Peru
por Vanderlei Vazelesk Ribeiro



Camponês! O patrão não comerá mais do suor do teu trabalho!

(General Velasco Alvarado, citado por Eduardo Galeano)

Eu nunca vi no Brasil, ministro ou general ser preso. Portanto, têm 

de haver as reformas.

(General Afonso de Albuquerque, citado por José Gomes da Silva)

introdução

No dia 1º de abril de 1964, um golpe militar depunha 

o presidente reformista João Goulart, iniciando um ciclo militar 

que duraria  vinte anos. O golpe era desfechado por militares, 

mas contava com amplo respaldo das elites civis, constituídas 

por industriais, políticos do Partido Social Democrático e da 

União Democrática Nacional, além amplas massas das camadas 

médias. Um dos pretextos para o movimento era a política 

agrária do presidente que, duas semanas antes, assinara um 

decreto desapropriando terras às margens das rodovias e ferrovias 

federais. Mais ainda: um ano antes, fora assinado  o Estatuto do 

Trabalhador Rural, regulando as relações trabalhistas no meio 

agrário, e algumas desapropriações em áreas de conflito eram 

tentadas. Para os  setores favoráveis ao golpe, pior ainda era a 

emergência de movimentos camponeses no Nordeste, na Baixada 

Fluminense, em Goiás e no Rio Grande do Sul, que se juntavam 

aos movimentos operários nas cidades, e pânico dos pânicos, as 

baixas patentes militares começavam a rebelar-se1. O fantasma 



seria rapidamente exorcizado pela repressão aos movimentos 

populares, que eram incentivados por uma frente heterogênea de 

organizações partidárias, sindicais e estudantis.

Em 3 de outubro de 1968, mais um golpe militar se 

desfechava na América Latina. O presidente Fernando  Belaúnde 

Terri  era arrancado literalmente de dentro do palácio de governo, 

colocado num avião e enviado à Argentina. Só que o pretexto 

aqui não era uma revolução social, embora a mesma fosse temida 

como um espectro nos quartéis. Aqui o rastilho de pólvora 

foi o “desaparecimento” da página 11 do um acordo entre o 

governo e a International Petroleum Company, que regularia as 

indenizações que a Companhia teria a receber. Aparentemente, 

o golpe se dava também para impedir, de novo, a  vitória do 

detestado Victor Raul Haya De La Torre. Este fundador de um 

dos mais antigos partidos políticos da América Latina, a Ação 

Popular Revolucionária Americana, tentara tomar o poder pela 

força em duas oportunidades: em 1932 e em 1948. Seu discurso, 

originalmente antiimperialista, e que apontava na direção de uma 

postura nacionalista não comunista, irritara as oligarquias e as 

forças armadas, ainda mais que a ação inicial viera de marinheiros, 

portanto, das baixas patentes. Mesmo suas alianças com setores 

oligárquicos durante o governo de Manuel Prado (1956-1962) 

não conseguiram reduzir a desconfiança militar, pois o próprio  

De La Torre afirmava serem apenas táticas. Mais ainda, o Pará 

irritara  setores militares ao bloquear propostas reformistas do 

governo Belaúnde2.

Entretanto, no caso peruano, como veremos, não estamos  

observando apenas mais um golpe conservador. O Pará daqueles 
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dias estava longe de ser a temida organização revolucionária, mas 

também os setores militares não eram os mesmos. O que teriam 

em comum dois movimentos militares que, como veremos,  teriam 

projetos bastantes distintos? Em ambos estaria presente, embora 

em sentidos diferenciados, a bandeira da reforma agrária. 

Neste trabalho, mostramos o início de um projeto de 

comparação entre as experiências brasileira e peruana. Como os 

dois regimes militares procuraram lidar com a questão agrária? 

Como as tensões  existentes na sociedade atravessaram os muros 

dos quartéis e influenciaram decisões tomadas pelos respectivos 

stablishments? São perguntas que, evidentemente, não são para 

ser respondidas, mas apenas sugeridas num trabalho ainda 

embrionário. O que queremos aqui é iniciar uma reflexão acerca 

de tema, que no Peru tem sido bastante explorado, mas que no 

Brasil ainda precisa ser discutido.

1.terra.e.segurança

Desde a revolução cubana que levou Fidel Castro ao poder, 

o tema da reforma agrária, como meio de prevenir conflitos, 

estava na agenda dos planejadores da Aliança para o Progresso, 

do governo Kennedy, bem como de influentes círculos intelectuais 

na América Latina e  foi objeto de atenção de setores militares.

A Reforma Agrária foi recomendada na Conferência de 

Punta del Leste realizada em 1961, sendo percebida como uma 

vacina contra-revolucionária. È verdade que embora fizesse um 

discurso favorável a ela, o governo dos Estados Unidos pouco fez 

para incentivá-la no governo Kennedy, e menos ainda durante 
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a presidência de Lyndon Johnson (Pecequilo, 2003, p. 213-

215), mas o discurso favorável seria brandido em alguns círculos 

como arma na luta reformista. “Os camponeses beneficiados pela 

reforma agrária eram os primeiros a denunciar Che Guevara” 

(Silva, 1971, p: 84).

No Brasil, a ligação entre terra e segurança nacional não 

nasceu com a Revolução Cubana. Já nos tempos do Estado Novo 

fora criada a Comissão Especial da Faixa de Fronteiras em 1939, 

cujo objetivo era rever as concessões de terras feitas a grandes 

proprietários estrangeiros na região, bem como possibilitar sua 

colonização por pequenos proprietários. Não se falava ainda em 

reforma agrária, mas sim em colonizar com pequenos proprietários, 

o que significaria montar uma guarda de fronteira camponesa3.

A Comissão perdeu, após o Estado Novo, bastante de sua 

importância, mas a ligação terra e segurança continuaria vigente 

nos anos 50. Só que agora, dentro do espírito da Guerra Fria da 

época, materializado na doutrina da Escola Superior de Guerra: o 

inimigo era o comunista, que exploraria os conflitos sociais. Daí 

a intervenção do exército no confronto de Trombas e Formos, em 

Goiás, e mais tarde na criação do grupo Executivo das terras do 

Sudoeste, quando se tentava resolver a situação de posseiros, mas 

ao mesmo tempo, neutralizar a influência (real ou imaginada) dos 

movimentos comunistas (MARTINS, 1984, p. 29; MEDEIROS, 

1989, p.115). A noção de que do campo poderia partir uma 

guerrilha, que se apoiasse no campesinato, e cercar a cidade a 

partir de pequenos focos, tomava conta dos setores militares, 

impactados com as experiências de Cuba, Angola e a guerra da 

Argélia4.
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Desta maneira, o perigo comunista era sentido como 

algo a ser conjurado e, portanto, deveria ser usada a vacina 

reformista. Assim, antes mesmo do golpe militar, um grupo de 

técnicos ligados ao Instituto de Planejamento e Estudos Sociais 

(IPES), chefiado por Paulo Assis Ribeiro, já iniciava estudos no 

sentido de realizar uma reforma agrária “democrática e cristã”, 

como se dizia. Paulo já trabalhara como consultor do Instituto de 

Desenvolvimento Agrário de Goiás, e ali desenvolvera um projeto 

reformista que limitava ao mínimo necessário as desapropriações. 

No caso de Goiás onde havia ainda os “vazios demográficos”, 

pensava-se poder deslocar camponeses sem precisar realizar tantas 

desapropriações5. Daí a polêmica entre Ribeiro e José Gomes 

da Silva, que defendia a desapropriação como medida essencial 

para que não se caísse no “mar Amazônico”, mudando apenas o 

latifúndio de lugar (SILVA, 1971, p. 132).

De qualquer forma, poucos meses depois do desfecho 

golpista, já se discutia a elaboração do Estatuto da Terra, o que 

causou polêmica mesmo entre os diretores do IPES de São Paulo, 

que não aceitavam a discussão de qualquer modelo de reforma 

agrária (LANDIN, 1995, p. 17).

Se no Brasil os conflitos de terras chamavam a atenção 

de militares e mesmo de empresários para a possibilidade de uma 

revolução social, esta parecia estar batendo às portas da sociedade 

peruana. Ali onde a peonagem por dívida,  expressava não só uma 

confissão de inferioridade econômica, mas também uma questão 

racial, pois se  abatia principalmente sobre os índios, os movimentos 

campesinos começaram a ganhar dimensão importante no fim 

dos anos 50. Os sindicatos, as ligas e também as comunidades 



276

indígenas, herança dos tempos coloniais6, buscavam recuperar 

terras que lhes tinham sido arrebatadas por conta das ações de 

engenhos açucareiros ou de fazendeiros de gado.

Em 1962, os camponeses da região de La Convención, 

apoiados pelo líder trotskista Hugo Blanco, buscaram ocupar 

terras e realizar a reforma sem esperar o resultado de propostas 

que atravessaram todo o governo de Prado. A resposta militar 

combinou repressão e cooptação. Hugo Blanco e outros líderes 

foram presos;  houve mortes de camponeses; mas, por outro lado, 

a junta militar de governo, que impedira a posse de Haya de La 

Torre e preparou a eleição de Belaúnde buscou garantir terras para 

outros camponeses da região.

Em 1965, o Movimiento de Izquierda Revolucionária 

escolheu o meio rural para iniciar sua luta armada. E a região rural 

escolhida foi justamente la Convención, palco poucos anos antes 

da luta camponesa anteriormente discutida. Certo que a luta foi 

encerrada rapidamente, mas pairava entre os setores militares 

o temor de que novas arremetidas guerrilheiras pudessem ser 

efetivas. Ainda mais que durante o governo de Belaúnde, embora 

a reforma agrária tivesse sido aprovada no parlamento, este 

controlado pelo PARA não liberava as verbas para a sua realização 

(CUETO-CONTRAS, 2007, p. 215; COTLERI, 2006, p. 235). 

Se não se pode atribuir ao medo de uma revolução camponesa o 

único fator para o golpe no Peru, ele certamente esteve presente 

nas formulações dos coronéis de esquerda que empunharam o 

poder naquele outubro de 1968.

Desta forma, em ambos os golpes militares, encontramos 

o temor, ainda que por razões distintas de um movimento armado, 
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que viesse do campo e conseguisse o apoio dos camponeses.

2.reforMa.agrária.e.projeto.naCional

No caso peruano, a reforma agrária fazia parte de um 

projeto mais amplo, que se não se afirmava socialista, capturava 

muitos elementos deste modelo. Logo depois do golpe foi 

anunciada a expropriação da International Petroleum Company 

do Peru e pouco tempo depois o  país anunciava uma posição 

mais voltada ao Terceiro Mundo, como se dizia na época. A 

Reforma Agrária aparecia com o objetivo de aumentar a produção 

de alimentos para uma Lima que crescia cada vez mais, e não 

conseguia absorver a população que chegava, posto que suas 

indústrias não  precisavam de tanta mão-de-obra. Para Marcos 

Cueto, o Peru ainda nem iniciara sua substituição de importações, 

processo afinal só iniciado depois do golpe militar. 

A Reforma Agrária foi iniciada pelo Decreto-lei 17.716 de 

24 de junho de 1969. Provavelmente porque a antiga oligarquia 

terrateniente encontrava-se profundamente desgastada, a reação 

à reforma foi tímida. É verdade que o governo buscou indenizar 

os terratenientes, pagando mais para aqueles que mostrassem 

disposição de investir na  indústria.  Entretanto, num primeiro 

momento, as mesmas foram muito baixas e mais tarde, até a 

Sociedad Nacional Agrária, antiga agremiação dos proprietários, 

seria transformada em Confederação Nacional Agrária, entidade 

tutelada pelo Estado (MATOS MAR E MEGÍA, 1980, p.157).

A reforma agrária atingiu cerca de nove milhões de hectares 

de terras, atendendo  a cerca de trezentas mil famílias. Entretanto, 
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alguns pontos devem ser destacados. Em primeiro lugar, só foram 

incorporados os trabalhadores que já cultivavam as fazendas, 

excluindo muitas vezes os temporários, que continuaram sofrendo 

o subemprego. Houve também confronto entre comunidades e 

fazendas reformadas, pois muitas vezes estas cresceram às custas 

da comunidade, e aquelas tentavam reaver as terras.  

O governo procurou combinar  reforma e colonização, 

desapropriando terras na costa e na serra (cinqüenta hectares para 

a primeira e trinta para a segunda) e colonizar na selva.

Quanto aos novos “proprietários”, ocorreu em escala 

nacional aquilo que José Gomes da Silva denunciava em 1971, 

acerca de esparsos projetos do Instituto  Brasileiro de Reforma 

Agrária (IBRA). Ao salientar que o camponês devia sentir-se 

sujeito do processo cita uma entrevista, onde uma moradora de 

um projeto de reforma agrária, quando pergunta sobre quem 

era o dono da terra respondia “Antigamente, isso aqui era do Dr. 

Julinho, agora é de um tal de Doutor Ibra” (SILVA, 1971, p. 169). 

No caso peruano ocorreu uma cooperativização controlada pelo 

Estado, mas esta  não se estruturou de acordo com as necessidades 

do camponês. Os diversos modelos de cooperativas (cooperativas 

de produção, sociedades agrícolas de interesse social ou grupos 

campesinos), como nos lembram Matos Mar e Megía, acabavam 

reproduzindo o modelo paternalista ou mesmo autoritário. O 

problema é que se lidava com um camponês mobilizado agora 

pelo próprio discurso oficial, que acabava incentivando sua 

organização. O resultado forma confrontos entre camponeses e 

técnicos, resultando muitas vezes na expulsão dos últimos.
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Além do mais, a produção não aumentou como se esperava 

porque a lógica das empresas cooperativas era obter lucro, e não 

necessariamente produzir para o mercado interno. Desta maneira, 

a reforma agrária era extremamente importante quanto à sua 

efetivação, pois bem ou mal tornava camponeses índios cidadãos, 

mas não conseguia efetivar seu objetivo de apoio à produção. Esta 

situação ficou mais patenteada quando da crise  econômica de 

1974, que mostrou a fragilidade do Estado. Este expandira suas 

funções com atuação em uma série de ramos da economia, aliás 

como o Estado brasileiro também o faria sem discurso de esquerda, 

mas não recebeu como o Brasil recursos do capital estrangeiro, 

já que encontrava-se impactado com as medidas de expropriação 

tomadas pelo regime. 

Além disso, as comunidades industriais que o regime 

tentara organizar, não significaram  maior autonomia para os 

trabalhadores. As comunidades industriais seriam uma tentativa 

de  possibilitar aos trabalhadores a participação nos lucros das 

empresas, bem como a participação em sua diretoria.

Em 1975  somou-se à crise econômica uma crise política, 

posto que havia setores no regime, que desejavam mesmo o 

encaminhamento ao socialismo, enquanto outros pregavam 

a volta ao liberalismo. A falta de investimentos estrangeiros, a 

queda do investimento do proprietário industrial,  temeroso de 

desapropriações, o crescente descontentamento das camadas 

populares, que protestavam em Lima possibilitaram o golpe 

liderado por Morales Bermudes.

O General, mais conservador, até contou com apoio 

dos setores mais radicais de esquerda para depor Alvarado, mas 
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logo passou a tomar medidas liberalizantes. Na macroeconomia, 

era hora de conter a inflação através do conhecidos métodos do 

Fundo Monetário Internacional (FMI), corte de gastos e recessão 

econômica. No plano político, o ano de 1978 assistiu à convocação 

de uma nova assembléia constituinte, com ampla participação dos 

partidos inclusive da esquerda.

No plano agrário, se o ano de 1976 assistiu a um relativo 

aumento das expropriações, o ano seguinte mostrou claramente 

uma redução das mesmas. A paralisia da reforma agrária ficou ainda 

melhor demonstrada com a desativação  ou perda de influência de 

órgãos que seriam responsáveis por ela, como o Sistema Nacional 

de Mobilização Social7 e a Direção Geral de Reforma Agrária.

Assim, embora fosse bem  sucedida no plano da realização, 

a reforma peruana encontrou obstáculos nas dificuldades do 

projeto militar peruano. Além de tropeços como a burocratização 

do processo nos primeiros anos e a resistência de médios 

proprietários, que imaginaram ser as próximas vítimas a reforma 

peruana foi paralisada face à mudança de regime, que significou a 

queda de Alvarado.

Nas eleições de 1980 o mesmo Belaúnde, que fora 

escorraçado do poder doze anos antes, voltava à presidência. 

Tentava reverter de vez o processo de estatização militar, e adotar 

medidas mais liberais na economia. No campo a velha oligarquia 

não foi reconstituída, mas os projetos de reforma ficaram 

abandonados à própria sorte, de acordo com Cueto e Contreras. A 

miséria no campo aliada à hiperinflação que o país conheceria sob 

o primeiro governo do Para liderado por Alán García, podem ter 

sido o caldo de cultura para aquilo que os militares dos anos 70 
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tanto temeram. Grupos de estudantes e professores universitários 

marcharam ao campo e fizeram da pobre província de Ayacucho, 

na Amazônia, o foco inicial de um movimento armado, que 

sacudiu o país na década de 80. Por El Sendero Luminoso de 

José Carlos Mariategue seria o grupo que começaria queimando 

urnas em povoados perdidos de Ayuacucho, para depois marchar 

por todo país num movimento armado, que atravessaria os anos 

80. Se não eram camponeses os guerrilheiros, eles seriam tidos 

pelos senderistas, de inspiração maoísta, como a base de massa 

necessária nos choques com o Exército.

Se no Peru, bem ou mal, houve um projeto de reforma 

agrária que tinha, dentre outros objetivos, prevenir guerrilhas 

rurais que poderiam levar a uma revolução, qual seria a situação 

no Brasil? 

Já em maio de 1964, iniciavam-se as discussões do grupo de 

trabalho que projetaria a reforma agrária. De acordo com Regina 

Ângela Landim (LANIN, 1996, p. 17), podemos afirmar que havia 

duas posições no  grupo que elaborava o Estatuto. A primeira, a 

de José Gomes da Silva e técnicos do Instituto Agronômico de 

Campinas, que sustentavam a desapropriação por interesse social, 

como medida incontornável para realizar uma reforma agrária. A 

segunda, sustentada pelo grupo liderado por Paulo Assis Ribeiro, 

defendia que embora a desapropriação fosse um mecanismo a 

ser utilizado, ela não deveria ser o principal método para obter 

terras. Para este grupo o melhor seria a tributação, que quanto 

mais alta, mais dificultaria o uso irracional do solo. Esta polêmica 

desenvolveu-se até a divulgação do projeto inicial em um seminário 

de agricultura realizado em Viçosa - Minas Gerais. O texto foi 
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bombardeado pelos grupos proprietários, sendo que os líderes da 

Sociedade Rural Brasileira recusaram-se a comparecer.

A reação dos setores proprietários não se limitou  aos 

campos. Também industriais rejeitavam o projeto, posto que 

não fora este o objetivo da Revolução. De acordo com Gomes 

da Silva a “determinação cearense” do marechal Castello Branco, 

primeiro presidente do regime militar, acompanhada por Roberto 

Campos, um liberal, que defendia a necessidade de “capitalismo 

no campo” possibilitaram que o projeto fosse afinal encaminhado 

ao congresso. José de Souza Martins recorda que não veio do 

PSD a principal objeção ao projeto, mas da UDN, liderada por 

Bilac Pinto, que teria a assessoria de Delfim Neto, futuro czar 

da economia dos regimes militares (MARTINS, 1984, p. 23).

Inicialmente, aprovou-se a emenda número X, que possibilitava 

o pagamento em títulos da dívida agrária aos fazendeiros. Depois 

veio o Estatuto.

O Estatuto, em linhas gerais, definia a desapropriação como 

principal  método para obter terras e não descurava a tributação. 

Determinava pela primeira vez em nossa história o que fosse 

latifúndio (seiscentas vezes o módulo rural de uma dada região), 

ou ainda por exploração. O modelo de empresa a ser buscado era 

o da empresa rural, tecnificada e eficiente, para as tradicionais 

funções da agricultura, ou seja, garantir alimentos nas cidades e 

arrecadar divisas para o país. Criavam-se dois órgãos: O IBRA 

vinculado à presidência da República, cuidaria da reforma agrária 

no sentido da redistribuição de terras. O Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Agrário (INDA)  vinculado ao Ministério da 

Agricultura, seria o responsável pelo aperfeiçoamento técnico da 
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produção e pela colonização. 

José Gomes da Silva, último presidente da Superintendência 

da Reforma Agrária (SUPRA) mostra-nos claramente como 

o processo reformista foi sendo paralisado.  Em seu clássico 

Reforma Agrária no Brasil, escrito no calor da hora, ele mostra 

como o processo foi sendo alterado. Já em 1965, um decreto 

governamental determinava a tributação e não a desapropriação 

como  o principal mecanismo de obtenção de terras. De acordo 

com o autor, poucos anos depois esta atuação teria uma lógica 

perversa: se a tributação pouco efeito produzia em grandes 

fazendeiros do sudeste, que podiam pagá-la (o imposto territorial 

rural fica com a União, mas era de 0,3 por cento)  provocava 

fortes pressões sobre agricultores dos pontos mais distantes do 

país, como Goiás Mato Grosso, partes da Bahia e Maranhão. O 

resultado numa época de nacionalismo exaltado não era outro 

senão o crescimento da presença estrangeira no país.

José Gomes não economiza palavras para se referir ao 

IBRA. Para ele, a direção deste órgão era o melhor exemplo da 

contra-reforma incrustada no próprio órgão encarregado de fazê-

la. O resultado eram mil e quatrocentas famílias assentadas em 

cinco anos e mais ainda, denúncias de corrupção, que levaram 

a uma Comissão Parlamentar de Inquérito em 1967, e uma 

Intervenção em 1968.

Entretanto, o jogo ainda não parecia ganho em favor 

dos que defendiam a tributação como meio de obter terras ou 

simplesmente não queriam uma reforma agrária. O ministro 

do Interior, General Afonso de Albuquerque Lima, homem da 

linha-dura do regime, mas fortemente nacionalista pronunciava-

se publicamente em favor de uma reforma agrária no sentido da 
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desapropriação de terras8.

Possivelmente destas lutas internas tenha resultado 

a edição do Ato Institucional nº 9. O  Ato determinava não 

apenas que a indenização para a desapropriação não precisava ser 

prévia, como a Justiça teria setenta e duas horas para manifestar-

se. Desta forma, o regime estava legalmente aparelhado para 

realizar a reforma agrária, embora Costa e Silva, ante um platéia 

de zebuzeiros, dissesse que a Reforma Agrária teria de ser feita 

“devagarzinho”.

Havia ainda aqueles que esposavam no governo uma 

concepção bastante própria do que fosse reforma agrária, como 

o ministro do Interior Costa Cavalcante, que afirmava fazer-se 

a reforma agrária, sem tocar a estrutura fundiária. Na verdade, 

esta concepção não está em desacordo com o que viria depois. A 

reforma agrária aqui ganha o sentido de aperfeiçoamento técnico 

da agricultura, nada tendo a ver com redistribuição de  terra.

De qualquer forma, o Estatuto da Terra significava 

uma  cabeça-de-ponte para os defensores da reforma agrária, 

especialmente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura (CONTAG). Afinal, as desapropriações eram previstas 

como prioritárias justamente nas áreas de conflitos. E o fim dos anos 

60 e começo dos 70 assistiu à emergência de conflitos fundiários 

por todo país. Arrendatários que eram expulsos de suas terras 

tentaram manter-se nelas. Gente insatisfeita com indenizações 

baixas, pagas pelos projetos governamentais, protestava, e a 

bandeira da reforma agrária, quando desfraldada pela CONTAG, 

era mostrada não como subversiva, mas simplesmente como 

cumprimento da lei.
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 A partir do governo Médici, o discurso oficial deixa a 

reforma agrária em favor da Colonização. O próprio IBRA foi 

transformado em Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). O discurso de colonização não era novo nos 

círculos oficiais. Durante o Estado Novo, a Revista de Imigração 

e Colonização levantou a bandeira de ocupação dos “vazios” 

demográficos, como então se dizia. Era hora de ocupar Goiás, 

Mato Grosso e Amazônia, antes que potências estrangeiras o 

fizessem. O resultado foi a construção de núcleos coloniais como 

em Ceres - Goiás e Dourados - Mato Grosso, além de marcha 

de milhares de nordestinos para morrerem  de doenças tropicais 

ou serem escravizados no Amazonas.  Brasília também fora vista 

como um ponto da Marcha para o Oeste9.

Agora o discurso de terras sem homens para homens sem 

terra, mobilizava corações e mentes. Nas margens da rodovia 

Transamazônica,  deveriam ser instalados milhares de colonos 

vindos da seca nordestina. Na prática, o que ocorreu foi não tanto 

que os nordestinos chegassem para ser pequenos agricultores, mas 

sim que os megaprojetos pecuários se desenvolveriam ao longo da 

floresta.  Martins observa que os antigos problemas do Sul e do 

Sudeste não desapareceram nestas regiões, mas migraram para 

a Amazônia. O posseiro que se instalava às margens da rodovia 

projetada, assim que limpava a terra e começava a colher, recebia 

a visita de um dito proprietário, com título na mão, ordem de 

despejo e colaboração das forças locais.

Embora o governo federalizasse as margens das rodovias, 

determinando que cem quilômetros de cada lado deveriam ser 

de colonização, esta não seria para os pequenos agricultores 



286

familiares, mas sim para os projetos de grandes empresários que 

se deslocariam para a região. Esta tensão resultaria na saída do 

gaúcho Cirne Lima, ministro da Agricultura, que sustentava a 

necessidade da colonização com pequenos proprietários.

Mas a presença federal na região não impediria um 

fenômeno temido pelo regime. Em 1972 eclodiria a guerrilha do 

Araguaia, na qual o Exército teve de se empenhar contra o Partido 

Comunista do Brasil.  Embora o PCdoB não conseguisse fazer da 

região o ponto de partida para revolução popular, o fato é que uma 

área que até nossos dias é marcada por conflitos de terras, acabou se 

tornando o  mais bem articulado foco de guerrilha do país. Foram 

necessários dois anos e meio e três campanhas militares para que a 

guerrilha fosse aniquilada (BUARQUE, 1978, p. 46/51).

Para o regime, duas soluções eram complementares: de um 

lado,  atrair camponeses em regiões de tensão social, cooptando-

os com o oferecimento da terra. Do outro ocupar, fosse como 

fosse a região Amazônica, vista agora não apenas como região que 

podia ser conquistada  por estrangeiros, mas como foco possível 

de nova subversão. Daí possivelmente a decisão do Conselho 

de Segurança Nacional que, em 1976, literalmente legitimou 

milhares de hectares de terras griladas sob o argumento de que 

“embora estes empresários do Sul e do Sudeste tenham cometido 

irregularidades, as compensaram com o progresso que levam à 

região” (MARTINS, 1984, p. 76).

Entretanto, outros mediadores surgiriam em campo. 

Como no Peru, onde a palavra do padre Gustavo Gutierrez 

inspirara em toda América Latina os teólogos da Libertação e 

a Igreja teve forte participação junto ao campesinato, também 
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no Brasil progressivamente foi sendo encampado o discurso da 

reforma agrária, não apenas por padres de paróquias distantes, 

mas por membros expressivos da Igreja como D. Paulo Evaristo 

Arns. Para Roberto Romano esta adesão da Igreja  a princípios 

reformistas deve-se ao fato não de uma mudança de estrutura no 

Clero, mas simplesmente por ter a Igreja se sentido abandonada 

pelo regime militar, que sua hierarquia tanto fizera para  apoiar 

sua emergência. Este “abandono” ficaria patenteado com a 

aprovação do divórcio em 1977, que não contou com a resistência 

do governo Geisel (ROMANO, 1981, p. 132-135).

De qualquer forma, a Igreja acabava tornando-se 

especialmente na Amazônia a principal referência quando 

posseiros eram expulsos da terra, quando sindicalistas eram 

presos, ou mesmo assassinados. O discurso eclesiástico servia como  

denúncia da situação de repressão existente no campo. Por outro 

lado, conforme nos lembra Fernando Barcelos, os advogados da 

CONTAG esforçavam-se em defender posseiros ameaçados de 

expulsão no Rio de Janeiro e em outras regiões10.

Desta maneira, por mais que nos anos 79 os dirigentes 

militares ou tecnocráticos procurassem evitar falar em  reforma 

agrária, o discurso estava presente. Ora um texto produzido pela 

Igreja que, em 1975, criara a Comissão Pastoral da Terra, ora os 

sempre vivos discursos da CONTAG ou seus documentos enviados 

a Brasília. Assim o tema da reforma agrária não saía da pauta, por 

mais que, como diz Martins, se tentasse despolitizá-lo.

Este quadro se complicaria ainda mais no contexto de 

abertura política. Para Martins a abertura dava-se numa tentativa 

de  manter o meio agrário sob tutela militar. O problema é 
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que esta tutela via-se dificultada pelos crescentes conflitos que 

pipocavam em toda a parte. O major Sebastião Curió, que  em 

nossos dias era prefeito de “Curionópolis”, visto pelo Conselho de 

Segurança Nacional como especialista em assuntos agrários, era o 

homem de todas as contra-revoluções, se é que podemos falar em 

revoluções neste momento. Participaria inicialmente das ações do 

Grupo Executivo das Terras do Araguaia e Tocantins (GETAT), 

num esforço de “pacificar a região”. Esta pacificação seria feita 

combinando repressão a líderes mais combativos com a  titulação 

de posses e cooptação de lideranças para disputarem os sindicatos 

rurais do sul do Pará.  Entretanto, nem bem o trabalho paraense 

estava terminando, com o major organizando o célebre garimpo 

da Serra Pelada, e lá ia ele para o Sul, numa visita à Encruzilhada 

Natalino. Nesta região onde multiplicaram-se as expulsões de 

terras, os camponeses acamparam na estrada, atuação, que no 

sul remontava aos tempos do governo de Leonel Brizola (1958-

1962). Juntaram-se também os expulsos da reserva Kaygangue 

de Nonuai aos que já não possuíam terra.  Aqui não era defesa 

de posses contra a grilagem. O Rio Grande, área de colonização 

mais antiga, parecia já ter encontrado os limites de   ocupação 

no seu território. Muitos colonos já não aceitavam mais a idéia 

de ir para a Amazônia, pois os bem sucedidos no Mato Grosso, 

no Pará e mais tarde no Maranhão, eram aqueles que já  tinham 

ao menos uma propriedade média no estado. Desta maneira, foi 

difícil ao aparato de segurança nacional  convencer camponeses 

ao longo deslocamento. A solução seria dada quando o próprio 

governo estadual comprou terras para encaminhar as famílias que 

não aceitaram a viagem para Mato Grosso ou Bahia. Contudo a 
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Encruzilhada Natalino e sua luta ocorrida entre os anos de 1981 

e 1982 não significou apenas uma luta de sem terra. Os líderes 

do futuro MST, afinal organizado em 1985 com o seu primeiro 

Congresso, construíram este momento como o marco fundador de 

sua luta pela reforma agrária.

Com o agravamento da crise econômica, face  ao aumento 

da dívida externa e da inflação,  o crescimento dos atentados da 

extrema-direita e o recrudescimento dos movimentos no campo,  

que além dos gaúchos agregavam a greve dos canavieiros de 

Pernambuco, as lutas de posseiros no Pará, bem como a emergência 

dos seringueiros no Acre, que lutavam contra a transformação 

dos seringais em pastos o governo do general Figueiredo percebe 

a questão agrária como explosiva. Funcionários do Incra eram  

acusados de corrupção em Rondônia (Santana, 1981), e sentia-

se a necessidade de uma intervenção ainda mais forte no meio 

agrário. Assim em 1982 era criado o Ministério de Assuntos 

Fundiários, não por acaso comando por Danilo Venturini, membro 

do Conselho de segurança Nacional.

Apesar de haver um Ministério específico, que inclusive 

ultrapassava o INCRA em atribuições, sua atuação não significou 

uma ação no sentido de efetivar o Estatuto da Terra. Ao que 

tudo indica,  buscou-se basicamente regularizar títulos de terra. 

Naquele momento, aliás, o Estatuto da Terra já não era visto como 

alternativa pelos sem terra, pois na formulação original o Estatuto 

fora pensado para favorecer parceiros e arrendatários e posseiros, 

mas não aqueles que já tinham sido expulsos da fazenda.

 Contudo não concordamos com Martins quando afirma 

que a política de incentivos fiscais na Amazônia para as grandes 
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empresas  foi a revogação tácita do Estatuto, porque este seria 

durante a maior parte do regime militar uma referência para 

todos os que lutavam pela efetivação da reforma agrária. Quando 

Tancredo Neves foi indicado pelo colégio eleitoral para a presidência 

da República, o recente Partido dos Trabalhadores pedia que fosse 

aplicado o Estatuto. Aliás, José Gomes da Silva, presidente do 

INCRA no primeiro ano do governo Sarney, terminou seus dias 

assessorando o PT na oposição a Fernando Collor de Mello.

Colocamo-nos de acordo com Martins quando mostra que 

não era incoerente não aplicar o Estatuto da Terra com o modelo 

de desenvolvimento adotado especialmente a partir da gestão 

de Delfim Neto, em 1967. De fato, o objetivo era efetivamente 

tecnificar o campo, e isso só poderia ser conseguido, pelo menos 

com a urgência requerida, a partir de grandes investidores que 

poderiam pagar a conta dos tratores, fertilizantes e sementes 

selecionadas. O projeto de tecnificação levado a milhares de 

pequenos agricultores, provavelmente evitaria o êxodo rural, 

mas o regime não estava disposto a pagar este custo, pois o 

camponês, ao menos  num primeiro momento não teria como 

pagar a conta.

De todo modo, o Estatuto da Terra que, como bem 

lembra Martins, foi aplicado na sua parte  relativa à tecnificação 

da agricultura, serviu como modelo para atuação sindical, e talvez 

não seja simples coincidência que a Confederação mais ativa de 

trabalhadores durante a ditadura militar tenha sido justamente a 

dos agricultores. Ao final dos trabalhos da Assembléia Nacional 

Constituinte em 1988, o então deputado Luiz Inácio Lula da Silva 

teria afirmado: “Não conseguimos produzir nada melhor que o 
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Estatuto da Terra em matéria de Reforma Agrária”.

uMa.ConClusão.provisória

Neste trabalho, buscamos apenas uma aproximação 

ao tema,  procurando cotejar semelhanças e diferenças entre os 

processos brasileiro e peruano. Saltam aos olhos as diferenças. No 

Peru, a questão indígena está imbricada no campesinato, enquanto 

no Brasil este envolvimento é mais pontual. No país andino, o 

regime militar surgido em 1968 esboçava um projeto nacionalista 

que pregava a emancipação econômica, um comunitarismo 

agrário, o não-alinhamento nos foros internacionais (foi um dos 

primeiros países latino-americanos a reatar com Cuba), além de 

um processo de industrialização. No Brasil, o projeto de reforma 

agrária não era incoerente com o desenvolvimento capitalista. 

Embora aqui também se propusesse o modelo cooperativo, em 

nenhum momento fala-se em socialismo agrário como no Peru. 

Contudo, o que ocorreu foi que a parte efetivada do Estatuto 

da Terra, que dizia respeito à tecnificação, era coerente com a 

reordenação capitalista.

Convergem, nos dois processos, as noções que a reforma 

agrária poderia prevenir revoluções. Noção não necessariamente 

correta, pois o Brasil não fez reforma e não teve revolução, embora 

o principal foco guerrilheiro tenha sido montado no campo, e o 

Peru fez a reforma, mas não evitou o nascimento de um poderoso 

movimento guerrilheiro. Entretanto, não é demais salientar que o  

contexto de Guerra Fria justificava estas percepções e muitos, em 

ambos os países, acreditaram na vacina reformista.

Finalmente, salientemos que tanto aqui quanto lá o 
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ramo militar da burocracia estatal elaborou (Peru) ou apoiou 

(Brasil) projetos bastante distintos do que as oligarquias regionais 

gostariam. No Peru aparentemente elas não tiveram força para 

impedir a derrocada, enquanto em nosso país puderam rearticular-

se a outros ramos tecnocráticos e militares e evitar a reforma 

agrária. 

Há, ainda, algumas perguntas a não serem respondidas 

agora:

Por que as oligarquias peruanas não conseguiram reagir 

ao golpe contra a estrutura agrária? Como se deu, no Peru, o 

embate entre comunidades não beneficiadas pela reforma agrária 

e as fazendas reformadas? Podemos relacionar o surgimento do 

Sendero e o fracasso do projeto agrário?

Quanto ao Brasil, como se deram as disputas em torno 

do Estatuto da Terra no interior do aparelho de Estado? Como 

se travou o diálogo entre sindicatos e governo militar? No caso 

da Amazônia, como se desenvolveu a relação Igreja-sindicatos-

militares-empresas-fazendeiros?

São perguntas para futuras avaliações, frutos de um 

trabalho apenas esboçado.
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Colonização e conflitos 
no Sul do Brasil: 

estudos sobre os Campos de Palmas
Paulo Pinheiro Machado*



1..uMa.região.riCa

No ano de 1886, quando Alfredo d’Escragnolle Taunay, 

Presidente da Província do Paraná empreendeu uma viagem 

de reconhecimento de mais de 150 léguas em direção ao oeste 

da região sob sua administração, resolveu descrever a beleza da 

paisagem que vislumbrava ao longo do rio Iguaçu, no Cruzeiro, 

embarcação subvencionada pelo governo, de 18 cavalos-vapor, 

que portava a bandeira nacional:

Uma coisa, de certo, ser-nos-á de todo o ponto impossível: transmitir 

ao leitor as múltiplas impressões, que nos salteavam o espírito, 

quando os nossos olhos maravilhados se desdobravam as formosas 

perspectivas do Iguaçu, tão varias, tão extraordinárias, umas risonhas 

e amenas, outras grandiosas e solenes, já no seguimento de sua simples 

corrente, já quando se junta a outros grandes rios, como o Negrinho, 

o Negro, Potinga, o Timbó, tomando então largura de mais de 600 

braças, e espelhando em sua serena superfície o azul dos céus, e a 

frondosa vegetação de suas margens. Para tanto é insuficiente a pena. 

Só o pincel de inspirado artista, que nos arroubos da arte, e na posse 

entusiástica do belo, consiga fixar em preciosa tela as seduções e 

esplendores da grande obra da Criação, que aqui no Brasil, mais que 

em outra qualquer parte do globo, se ostentam inexcedíveis, até a 

qualquer reprodução ideal, por mais esforços que faça o pintor para 

representar os primores de tão extraordinária natureza1. (PARANÁ, 

1896, anexo II, p. I e II)



Não eram fatos muito corriqueiros viagens de Presidentes 

de Província ao interior, principalmente para regiões mais distantes 

do povoamento. Alfredo Taunay dirigiu-se a Vila de Porto União 

da Vitória, depois rumou mais um pouco a oeste, na direção da 

Vila de Palmas, agora em território litigioso, que o Império do 

Brasil disputava com a República Argentina. Tratava-se de uma 

extensa faixa de terra entre os rios Uruguai e Iguaçu, limitada a 

oeste pelos rios Santo Antônio e Peperi-Guaçu e, à leste, pelos rios 

Chapecó e Jangada, totalizando uma área de aproximadamente 

40.000 km². A região era, segundo o Presidente Taunay muito 

pouco povoada, porém rica em madeiras, ervais de ilex, pastagens 

e terras férteis. Seus habitantes nativos - os grupos indígenas 

guaranis, coroados e botocudos – ainda eram ocupantes de partes 

majoritárias deste território. Alfredo era filho do pintor e professor 

da Academia Imperial de Belas Artes Felix Taunay, daí sua natural 

dúvida em representar uma paisagem pela pena ou pela prosa, 

sua admiração era com o curso médio do rio Iguaçu, já que a 

expedição não alcançou as cataratas de Foz do Iguaçu.

A disputa pela região remetia a diferentes interpretações 

de antigos tratados de limites, assinados pelas Coroas de Espanha e 

Portugal no século XVIII. Havia um consenso sobre a demarcação 

da linha divisória, nesta região, entre os territórios espanhóis 

e portugueses, ser formada pelos rios Pereri-Guaçu e Santo 

Antônio, porém os representantes de Buenos Aires consideravam 

que estes rios eram o que os brasileiros chamavam de Chapecó e 

Jangada (MAFRA, 2002, p.178). Desta maneira, para a República 

Argentina, que se consolidava, na década de 1870, como um 

Estado Nacional após décadas de instabilidade desde a dissolução 
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do Vice-Reinado do Prata, este território almejado pelo Império 

era apenas uma extensão de sua Província de Misiones. Durante 

o século XIX houve uma sucessão de disputas em torno desta 

região, o que envolveu, inclusive o domínio paraguaio sobre a 

região de Misiones entre 1838 e 1865. 

Com o encerramento da Guerra da Tríplice Aliança 

(1965-70) uma nova partilha das fronteiras da região, favorável 

aos paises vencedores, reascendeu a disputa pela demarcação das 

fronteiras do Território de Misiones. Além da consolidação do 

poder dos Estados Nacionais, há um claro processo de expansão 

das fronteiras e frentes de ocupação, estimuladas pelo crescimento 

da pecuária, da exploração de madeiras e da colonização com 

imigrantes europeus.

É evidente que estas relações internacionais devem ser 

analisadas num contexto mais amplo, de disputas hegemônicas 

regionais e continentais, onde estavam em jogo além da 

demarcação de fronteiras, a livre navegação nos rios do Prata, os 

interesses de comerciantes e proprietários brasileiros nos países 

visinhos (CERVO e BUENO, 1986). De qualquer maneira, 

desde os primeiros séculos de colonização portuguesa, a busca 

da ocupação real, a partir da posse útil por fazendeiros e demais 

particulares, sempre foi a estratégia mais eficaz de aumento da 

ocupação territorial do Brasil. 

2..o.iníCio.da.oCupação.brasileira:

Para os brasileiros a região em litígio, denominada 

“Campos de Palmas” ou “Sertão de Palmas”, teve um início de 
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ocupação de sua região mais oriental com a fundação da Vila de 

Palmas, por habitantes provenientes de Guarapuava e União da 

Vitória, em 1839. A região foi, aos poucos, se convertendo em novo 

traçado para o antigo caminho das tropas que ligava o planalto 

rio-grandense à Sorocaba, na Província de São Paulo. O uso do 

passo de Goio-En, no alto-Uruguai, viabilizou o novo traçado 

que reduzia em mais de 60 léguas o percurso antes praticado 

pelos condutores de muares. Ao longo do novo caminho das 

tropas formaram-se fazendas de criação de gado vacum, seguindo 

um padrão de apropriação de solos, emprego de trabalhadores 

agregados e escravos em fazendas extensas que só algumas décadas 

adiante foram legitimadas (SIQUEIRA, 2007, pp. 17-30) Os 

Campos de Palmas foram ocupados por fazendeiros que formaram 

duas expedições a partir de Guarapuava. A primeira expedição 

constituiu-se como uma sociedade organizada por José Ferreira 

dos Santos, com 25 proprietários, que se comprometiam a ocupar 

suas terras com gado no primeiro ano. A segunda expedição de 

colonização, formada por 7 proprietários, destinou-se para a parte 

mais ao sul dos Campos de Palmas (LAGO, 1987, p.74).

É importante registrar que a ocupação da região não foi 

apenas promovida por particulares. É possível identificar uma clara 

política oficial de estímulo, sustentação e direção da colonização. 

Uma das primeiras atividades foi a atração de lideranças indígenas 

coroadas, tradicionais aliados dos portugueses e brasileiros e 

adversários de guaranis, botocudos e espanhóis. Assim procedeu o 

Governo da Província de São Paulo, que, além de atrair os grupos 

coroados de Vitorino Condá e Viri, enviou a Vila de Palmas um 

pequeno destacamento do Corpo de Guardas de São Paulo, sob 
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comando do Capitão Hermógenes Carneiro Lobo Ferreira.  Os 

coroados, no grupo de uma centena que seguia a liderança de 

Vitorino Condá, foram aldeados em um grande galpão próximo 

a Vila de Palmas, mas passaram a exigir compensações em terras 

e em recursos por seus serviços aos colonizadores. O governo 

recomendava que os colonizadores os tratassem com apoio e 

brandura:

A numerosa tribo, que hoje está estabelecida no Campo de Palmas 

poderá servir de núcleo para um estabelecimento de maior escala, por 

isso o governo não tem cessado de recomendar que seja tratado com 

todo o afago e brandura, autorizando mesmo algumas despesas com 

o fornecimento de roupas, instrumentos de lavoura e outros objetos 

que os indígenas têm desejado, com estas vistas propus ao orçamento 

a consignação de 1 conto de réis.(SÃO PAULO, 1842, p.12).

A Província do Paraná, criada a partir de sua separação de 

São Paulo em 1853, passou a estimular o aldeamento e formação 

de toldos de coroados, com o pagamento de valores orçados pela 

Província a lideranças como os caciques Condá e Viri, de forma 

semelhante ao procedimento do governo provincial rio-grandense 

em relação aos caciques Marau, Doble e Nonoai, coroados do 

planalto norte daquela Província. Como era ainda muito pequeno 

o número de colonizadores, a aliança local com estes indígenas foi 

fundamental para a exploração do local e para a segurança dos 

pioneiros. Os coroados, atualmente denominados kaingangues, 

são um povo do grupo lingüístico Ge, tradicionais adversários dos 

guaranis, e dos botocudos (atualmente chamados xoklengues) das 

matas. Os homens liderados por Condá e Viri já eram falantes 
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de português, pediam auxílio em dinheiro e armas e, apesar de 

não desenvolverem uma relação harmônica com os colonizadores, 

foram decisivos para o sucesso da colonização pelo combate que 

davam aos outros grupos indígenas. 

O aldeamento de indígenas foi peça chave para a 

manutenção da operacionalidade do Estado Imperial em região 

envolvida em muitas disputas macro-regionais.

No entanto, como o povoado de Palmas situava-se na 

região extremamente oriental da região litigiosa e entendendo 

como preocupante a presença paraguaia em Misiones, o Império 

decretou, em 1859, a criação de duas colônias militares, Chopim 

e Chapecó2. A situação no Prata era de muita instabilidade. A 

Província de Buenos Aires estava em conflito com a Confederação 

de Províncias do Litoral. O governo paraguaio criava dificuldades 

à navegação brasileira no rio Paraguai e condicionava a assinatura 

de um acordo de livre navegação à uma interpretação favorável 

aos pleitos de Assunção quanto aos limites deste estado com a 

Província do Mato Grosso. Para os paraguaios o rio Branco seria 

o limite (decidido pelas Coroas ibéricas pelo Tratado de Santo 

Ildefonso, em 1777), para os brasileiros o rio Apa era defendido 

como a divisa (conforme a definição do Tratado de Badajoz, de 

1801, que anulou o de Santo Ildefonso). 

No final da década de 1850 a tensão era crescente pelo 

fato do Brasil criar duas Colônias Militares no território litigioso, 

Miranda e Dourados (DORATIOTO, 2002, p. 38).  A formação 

de colônias militares foi uma estratégia de ocupação do território 

em regiões distantes, desinteressantes para as companhias de 



301

colonização particulares e inacessíveis a estrutura normal da rede 

de colônias ligadas ao Ministério da Agricultura. Desta forma, o 

Estado se fazia presente nos lugares mais ermos e, freqüentemente 

nas regiões em litígio com países visinhos.

Após a Guerra da Tríplice Aliança, a República Argentina 

recupera a administração sobre a região de Misiones. Este território 

foi reincorporado à Província de Corrientes e um longo processo 

de negociação com o Império passou a ser intensificado pela 

definição e demarcação conclusiva das divisas dos dois estados. 

Um fato novo marcante ocorre em dezembro de 1881, quando 

o Presidente Júlio Roca decreta a criação do Território Nacional 

de Misiones, como região apartada da Província de Corrientes e 

diretamente subordinada ao governo central de Buenos Aires. 

O Território foi dividido em 5 departamentos, sendo que um 

era a própria região em litígio. O governo do Rio de Janeiro 

passa a preocupar-se quando fica sabendo que o governador 

nomeado para administrar o Território é o Coronel Rudecindo 

Roca, irmão do Presidente da República. Mas como a autoridade 

Argentina só se faz mais presente nas regiões próximas à cidade 

de Posadas, o governo brasileiro apenas fica atento para que não 

haja autoridade nomeada para o departamento litigioso (BRASIL, 

ESTRANGEIROS, 1882, p.7).

3..a.oCupação.por.Colônias.Militares

Desta forma, durante o ano de 1882 o governo do Império 

coloca em prática a criação das duas colônias militares previstas 

pelo Decreto de 1859. O Capitão José Bernardino Bormann é 

enviado com um grupo de praças para a formação da Colônia 
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Militar de Chapecó e o Capitão Antônio Santiago Dantas segue 

na mesma época para reconhecimento do Iguaçu e formação da 

Colônia Militar de Chopim. Eram dois veteranos da Guerra contra 

o Paraguai.

Bormann afirma, em relatório ao Ministério da Guerra, 

que a colônia foi instalada em março de 1882, e em um ano já 

contava com 200 habitantes (sem contar o pessoal militar), 58 

casas e uma Igreja em construção. Bormann também informa que 

a região não era completamente vazia de colonizadores. Talvez 

pelo fato de ser há décadas parte do novo caminho das tropas, 

contou com a participação de habitantes que já viviam na região:

Tendo o chefe da comissão [Capitão Bormann] encontrado no sertão, 

entre Chapecó e o Goio En (Alto Uruguai), alguns indivíduos com 

família ocupando indevidamente terrenos nacionais, convidou-os a 

aceitar lotes de terras na colônia, e deste modo cerca de 40 foram ali 

estabelecer-se, sem dispêndio algum aos cofres públicos, pois que já 

dispunham de recursos próprios (BRASIL- GUERRA, 1884, p. 30)

 Pelo relato, é possível que estas famílias fossem de 

caboclos, brasileiros mestiços que viviam do produto de lavouras 

de subsistência e não possuíam qualquer título, mesmo que 

provisório, de legitimação de domínio sobre as terras, ocupando 

“indevidamente” terras públicas. O Coronel Santiago Dantas, na 

Colônia Militar de Chopim, também fez referências a população 

pré-existente, mas salientava a resistência dos mesmos em 

dirigirem-se à nova colônia. Segundo o Relatório do Ministro 

da Guerra, o Capitão “nutre a esperança de chamar para aquele 

núcleo diversas famílias dos arredores, que ainda se conservam 
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afastadas por mal entendida desconfiança”. É provável que estas 

famílias moradoras na região não desejassem abandonar suas 

terras já ocupadas, com benfeitorias edificadas, para submeterem-

se à autoridade de militares. É provável que muitos dos moradores 

deste sertão de Palmas fossem fugitivos do recrutamento militar, 

verdadeiro pesadelo para as famílias pobres do meio rural. Mas 

o Capitão Santiago Dantas registra que o núcleo de Chopim 

crescia quando a maioria dos soldados que davam baixa do serviço 

decidiam instalar-se como colonos. Já existiam 42 famílias de 

colonos instalados em Chopim em 1883(BRASIL-GUERRA, 

1884, pp.30-31).

Pelas instruções do Ministério da Guerra, as Colônias 

Militares deveriam demarcar lotes rurais de 160 mil braças 

quadradas para o assentamento de cada família de colonos, 

com pequena casa provisória de madeira. Estes agricultores 

teriam também direito a ocupar um lote urbano com 500 braças 

quadradas.3 Caberia ao comandante militar e seu respectivo 

destacamento os trabalhos de demarcação de lotes, a nomeação de 

Juízes Comissários que procederiam ao registro e legitimação das 

propriedades segundo a Lei n. 601 de 1850 e seu Regulamento 

de 1854. Além disso, era responsabilidade do comandante militar 

a construção de prédios públicos como Igrejas, Escolas, galpões 

para equipamento e implementos agrícolas, quartéis e cemitérios 

(BARROS, 1980, p. 76). O comandante também tinha poderes 

para assentar colonos ao longo das estradas de ligação, o que poderia 

facilitar na manutenção destes caminhos, que na prática eram 

freqüentemente estreitas picadas que só podiam ser transpostas 

por indivíduos a pé ou por cargueiros de muares, raramente por 
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carroças ou carruagens. Por muitas décadas as queixas quanto ao 

estado lamentável das estradas foram recorrentes, os comandantes 

apontavam nas deficiências viárias os principais obstáculos para o 

sucesso de suas colônias.

As Colônias Militares de Chapecó e Chopim encontravam-

se em linha de comunicação com a Colônia Militar do Alto Uruguai, 

fundada em 1879, no noroeste da Província do Rio Grande do Sul, 

que em 1883 já contava com uma população de aproximadamente 

600 habitantes. Desde cedo, mesclados a população nacional (não 

temos certeza se de caboclos ou de descendentes de imigrantes) 

há a presença de imigrantes europeus, principalmente alemães, 

italianos, poloneses e rutenos nas colônias militares. Na Colônia 

de Chopim existiam, em 1886 122 brasileiros e 197 estrangeiros 

(BRASIL-GUERRA, 1886, p. 40). Na Colônia Militar do Alto 

Uruguai a proporção de estrangeiros era bem menor, 23 imigrantes 

para 559 nacionais, em 1883.

Além da fixação de colonos, as Colônias Militares poderiam 

ser um ponto de apoio a operações militares na região. Em 1887, 

na Colônia Militar de Chapecó, que contava apenas com 241 

habitantes (entre adultos e crianças) já estava sendo concluída 

a construção de um prédio para aquartelar 200 soldados. Além 

disso, um novo depósito para a acomodação de materiais da 

Comissão Brasileira de Demarcação de Limites já estava pronto 

(BRASIL-GUERRA, 1888, p. 47).

Para evitar que a região em litígio ficasse sem o socorro das 

autoridades provinciais e gerais em caso de urgência, era prevista 

também o crescimento das linhas de telégrafo para a região de 
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Palmas e para as Colônias Militares. O Ministério da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas possuía um plano de expansão dos 

telégrafos de Guarapuava para Palmas, de Palmas para Goio 

En, e deste até Cruz Alta e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. 

Além de assistir esta região de fronteira, a ligação telegráfica 

do Rio Grande do Sul com o restante do Brasil pelo oeste seria 

uma alternativa de manutenção de contato freqüente com esta 

Província meridional, devido às constantes quedas da linha já 

existente no litoral (BRASIL-AGRICULTURA, 1883, p. 33).

Para consolidar a presença de colonos brasileiros nesta 

região, o Ministério da Guerra decidiu nomear o Capitão Belarmino 

Augusto de Mendonça Lobo para a fundação da Colônia Militar de 

Foz do Iguaçu, em 1888. As instruções ao Capitão Lobo, anexas 

ao Relatório do Ministro da Guerra definem tarefas precisas para 

sua missão. Além da fundação da Colônia Militar na Foz do rio 

Iguaçu, o comandante contaria com um destacamento de 80 

praças do Batalhão de Engenheiros, acrescidos dos soldados que já 

trabalhavam na regularização da estrada União – Palmas, mais 40 

praças de cada um dos corpos da guarnição do Paraná incluindo 

ainda “as praças do contingente atualmente às ordens da Comissão 

de Reconhecimento e Exploração do Território Litigioso” para a 

construção de uma estrada de ligação entre o Paraná e a Província 

do Mato Grosso. 

A ligação destas províncias seria um caminho misto 

com o reconhecimento e construção de um trecho terrestre e 

o reconhecimento, mapeamento e balizamento de um trecho 

fluvial, ligando Palmas a Colônia de Foz do Iguaçu e esta ao 

Distrito Militar de Miranda, no Mato Grosso (BRASIL-GUERRA, 
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1889, anexo “J”, p. I-II). Além de interiorizar a colonização, este 

caminho poderia ser uma alternativa mais ágil de comunicação 

do restante do país com a Província do Mato Grosso, diminuindo 

a dependência do acesso pelos rios Paraná e Paraguai, que 

periodicamente apresentavam problemas à livre navegação 

brasileira como conseqüência das tensões políticas no Prata.

4..o.Contestado.brasileiro

A solução da questão de limites das Missões só foi resolvida 

com a arbitragem do Presidente Cleveland, do Estados Unidos, 

em 1895, quando prevaleceu a tese brasileira de demarcação da 

divisa entre os países no rio Uruguai e nos rios Peperi-Guaçu e 

Santo Antônio. Entretanto, a maior parte dos Campos de Palmas 

continuavam com uma população muito reduzida. Estima-se que 

não chegava a dez mil habitantes a população de todo o extenso 

município de Palmas no inicio da década de 1890. Resolvido 

o litígio internacional, permanecia a disputa interna entre os 

Estados de Santa Catarina e do Paraná pelo domínio de jurisdição 

da região. 

Os paranaenses se apresentavam como os herdeiros dos 

direitos da Província de São Paulo, que tinha tomado a iniciativa 

de iniciar a colonização da região. Os catarinenses argumentavam, 

baseados em diplomas portugueses do século XVIII, que seu 

território se limitava ao norte, com a Capitania de São Paulo, pelos 

rios Negro e Iguaçu, “até os espanhóis confinantes” (CABRAL, 

1960, p 37).  A questão foi a julgamento no Supremo Tribunal 

Federal e um acordo provisório estabeleceu que o Paraná ficaria 
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com a administração temporária desta região.

Para a população dos Campos de Palmas esta disputa 

não era algo superficial, tinha conseqüências muito graves sobre 

as vidas de seus habitantes. Com a República, a Constituição 

brasileira de 1891 passou a atribuição de legislar sobre terras 

e colonização do poder central aos estados membros. Isto 

representou, na época, o estabelecimento de novos prazos para 

legitimações de antigas posses, sesmarias do período colonial e 

validação de títulos emitidos pelo Império (SILVA, 1996, p. 245-

297). No Paraná, a presença de grandes proprietários que eram 

oficiais da Guarda Nacional e expoentes do poder local nas regiões 

de frente de expansão marcou, desde o início da República, uma 

forte política de expropriação de lavradores caboclos, chamados 

de “intrusos”. Isto aconteceu com a presença ostensiva de bandos 

particulares armados sob o comando destes proprietários que 

registravam suas terras de regiões contestadas por Santa Catarina 

em cartórios de registros de títulos paranaenses e expulsavam 

os lavradores e moradores que não queriam submeter-se como 

seus peões e agregados (MACHADO, 2004, pp.123-153). Os 

agricultores nacionais pobres, cuja existência na região serviu de 

argumento à consolidação do domínio nacional, agora passavam 

a ser um obstáculo aos interesses dos grandes proprietários pela 

região. Esta prática de expropriação significou a principal ação do 

“coronelismo” em Palmas. 

Desta forma, a presença de Coronéis paranaenses, ou 

radicados no Paraná, nas regiões contestadas por Santa Catarina 

era particularmente forte na região de Rio Negro (com a atuação 

do Coronel Bley e dos proprietários da família Pacheco), no médio 
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vale do Iguaçu (com a atuação do Coronel Fabrício Vieira a partir 

da fazenda Chapéu do Céu), na confluência do rio Timbó com 

o Iguaçu (com a atuação do Coronel Artur de Paula), na região 

de Palmas, com o domínio dos Coronéis Juca Pimpão e Macedo 

Soares e na região de União da Vitória, com o domínio do Coronel 

Amazonas Marcondes, grande proprietário, comerciante e dono 

do vapor Cruzeiro, que premiou o Presidente Taunay com a viagem 

descrita no início deste texto (VINHAS DE QUEIROZ, 1966, 

pp.105-148).

5..o.território.do.Monge

Com a República, todo o sul do Brasil foi devastado pelo 

sanguinário conflito conhecido como Revolução Federalista (1893-

1895). A luta entre os Republicanos Pica-Paus, a nova liderança 

política, e os Federalistas, também denominados “maragatos”, 

em sua maioria herdeiros políticos do antigo partido liberal do 

Império, nacionalizou-se com a adesão da Marinha de Guerra à 

rebelião. 

No planalto meridional do Brasil combates muito intensos 

devastaram rebanhos e levaram o luto a muitas vilas e pequenos 

povoados. As operações de guerra estenderam-se também pelos 

Campos de Palmas, que foram várias vezes cruzados por forças 

rebeldes e tropas legais em sua perseguição. O médico Ângelo 

Dourado, que acompanhava a coluna rebelde de Gumercindo 

Saraiva, registra que havia uma simpatia popular pela causa 

federalista representada na atuação do monge João Maria no apoio 

aos federalistas feridos em combate,  e afirmava que toda região 

a oeste do rio do Peixe era “território do monge” (DOURADO, 
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1977, p. 147).

A figura de João Maria não era nova na região. Consta que 

desde a década de 1840, ao longo do antigo caminho das tropas 

entre o Rio Grande e São Paulo, circulava um penitente leigo 

chamado João Maria que profetizava sobre o futuro e recomendava 

que os sertanejos mantivessem uma vida de fé, honra e lealdade. 

Sua atividade foi ligada à localização de vertentes de água, logo 

batizadas pela população de águas do monge ou águas santas, 

que acreditavam (e ainda acreditam) possuir poderes terapêuticos 

especiais. Vários registros dão conta do estímulo à ocupação dos 

Campos de Palmas, ou seja, de toda a região entre os rios Iguaçu 

e Uruguai pelo andarilho, que, segundo consta, indicou este 

caminho de migração para vários federalistas rio-grandenses que 

não encontravam mais paz para viver em suas regiões de origem 

(GALLO, 1999, p. 100). Para o povo do planalto, o andarilho é 

um santo, chamado São João Maria. 

Desta forma, a partir de meados da década de 1890, 

há uma crescente presença de famílias de lavradores e criadores 

provenientes do planalto e da região das missões sul-rio-

grandenses. Em parte, além do aspecto de exílio político, os 

Campos de Palmas eram a fronteira contínua de expansão uma 

vez que os principais solos do norte e noroeste do Rio Grande do 

Sul estavam sendo apropriados por companhias de colonização 

para o estabelecimento de imigrantes europeus (ZARTH, 2002, 

p. 290-310). Na região de Irani, ao sul dos Campos de Palmas, 

podemos identificar a chegada das famílias dos Fabrícios das 

Neves, dos Fragosos, dos Telles, dos Kades e Antunes. Consta 

que se estabeleceram como posseiros numa região que havia sido 
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adquirida pelo Frigorífico Irani, que esperava transformar estes 

posseiros em seus empregados para um gigantesco estabelecimento 

de pecuária e beneficiamento de carnes, que seria viabilizado 

economicamente com a proximidade da ferrovia São Paulo – Rio 

Grande, concluída em 1910.

Em 1912 circulava pela região de paranaense Palmas 

e de Campos Novos, em Santa Catarina, um novo monge, que 

se apresentava como curandeiro, chamado José Maria. Após 

curar a esposa de um fazendeiro de Campos Novos dos ataques 

de epilepsia, a notoriedade do novo monge cresce por toda a 

região. No município de Curitibanos, José Maria foi convidado 

a comparecer na tradicional festa de Taquaruçu, em agosto de 

1912. Terminada a festa o acampamento em torno do monge não 

se desfez, continuou crescendo com a afluência de grande número 

de doentes e pessoas que buscavam seus auxílios. 

Por desconfiar que o ajuntamento em torno do monge 

poderia ser explorado por seus adversários políticos locais, o 

Coronel Albuquerque, Superintendente Municipal de Curitibanos 

pediu auxílio a força da Polícia estadual para desbaratar o que 

considerava um bando de “fanáticos monarquistas de Taquaruçu”. 

Com a chegada da volante policial, José Maria evita o confronto e, 

junto a um grupo de 40 homens, segue para o oeste, para a região 

de Irani, nos Campos de Palmas, onde seria recebido por amigos 

e poderia continuar com suas curas. Nesta época, a questão de 

limites entre Paraná e Santa Catarina era crítica. Os catarinenses 

conseguiram uma sentença favorável no Supremo Tribunal Federal 

em 1904. O governo do Paraná recorreu, mas nova sentença em 

1909 confirmou a vitória de Santa Catarina. Novos embargos 
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jurídicos foram colocados pelo Paraná e uma terceira sentença, 

em 1910 concede ganho de causa definitivo aos catarinenses. 

Como o Paraná não aceitava perder os territórios, alegou que não 

existia qualquer lei federal de execução de sentença de limites 

entre estados e passou a colocar toda a sua força política para 

inviabilizar qualquer tentativa de execução de sentença.

Com a chegada do grupo de José Maria ao Irani, 

portanto dentro dos Campos de Palmas, região contestada sob 

administração paranaense, a imprensa e o governo de Curitiba 

passaram a imaginar que a migração do grupo do monge se tratava 

de uma invasão catarinense em território catarinense. Tratando-os 

de “fanáticos”, a imprensa de Curitiba passa a divulgar que tudo 

não passava de uma trama urdida por autoridades catarinenses, 

desejosas de criar tumultos e conflitos nos Campos de Palmas, o 

que viabilizaria a intervenção de uma força federal e, desta forma, 

estariam dadas as condições concretas para a execução da sentença 

em favor dos catarinenses.

Desta forma, em Curitiba montou-se uma rápida operação 

de guerra, com forte unidade do Regimento de Segurança do 

Estado, para destruir o agrupamento de sertanejos em torno do 

monge e, se possível, promover desfile com os prisioneiros com 

os pescoços amarrados a cordas. Em 22 de outubro de 1912 a 

força paranaense chocou-se com o grupo armado de José Maria 

no Banhado Grande do Irani. Morreram vários caboclos, mas a 

força policial foi destroçada, sendo seu comandante, Coronel João 

Gualberto Gomes de Sá, morto com vários golpes de facão.

Segundo Silveira Junior (2007, p. 78) o conflito entre os 

posseiros rio-grandenses e catarinenses contra o Frigorífico Irani 
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está na origem da participação de centenas de sertanejos ao lado do 

monge José Maria no combate do Banhado do Irani, em outubro 

de 1912. Analisando o inquérito policial aberto após o combate, 

podemos identificar que a maioria dos sertanejos arrolados como 

réus por participarem do combate ao lado de José Maria eram 

habitantes da região de Irani (que na época compreendia todo 

o território dos atuais municípios de Itá, Seara, Concórdia e 

Irani) provenientes do Rio Grande do Sul nos últimos anos do 

século XIX e, em grande número, veteranos federalistas. Estas 

afirmações são sustentadas pelas declarações dos depoentes no 

inquérito policial aberto pelo Delegado de Polícia de Palmas. 

(PARANÁ, 1912-1937). 

O Banhado Grande ficava próximo ao Faxinal dos Fabrícios 

(folha 12), onde localizava-se as casas de Thomaz Fabrício das 

Neves, Miguel Fabrício das Neves e José Fabrício das Neves, rio-

grandenses e federalistas que participaram do combate do Irani. 

A três léguas de distância, na região de Jacutinga, era morador o 

senhor Emiliano Martins Moreira (folha 40), rio-grandense, 48 

anos, viúvo. José Felisberto Perón, abrasileirado para Perão, era 

outro morador que havia lutado junto ao monge para derrotar 

a polícia paranaense, usava fita branca amarrada ao chapéu 

(considerada como um símbolo federalista, entre os catarinenses). 

João Antônio da Rosa (folha 43), rio-grandense, 31 anos, genro 

de Miguel Fabrício das Neves e rio-grandense. Ou seja, acredita-

se que a maioria dos 200 homens disponíveis a lutar pelo monge 

em Irani eram de origem rio-grandense.

O grupo de povoadores rio-grandenses não era socialmente 

homogêneo. Pelo perfil dos depoentes no processo há um grupo 
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de grandes fazendeiros, que eram criadores, seus agregados, 

peões e camaradas. Há alguns pequenos comerciantes, donos de 

alambiques e, entre os depoentes no processo, muitos declararam 

saber ler e escrever. É possível que o conflito do Irani fosse um 

choque de uma frente de expansão tradicional, com interesses de 

uma empresa capitalista.

O combate do Irani foi apenas o início de uma longa 

guerra, onde , entre outras razões, a luta pela terra estava presente 

desde o início e o choque entre os interesses promovidos pelo 

Estado paranaense e os sertanejos que acompanhavam José Maria. 

Muitas disputas ainda aconteceriam nos Campos de Palmas.
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O MST e sua inserção 
em um imaginário 

conservador: 
o caso da região Centro-Sul do Paraná

Ariel José Pires1



introdução

Não é possível escrever a história do século XX como a de qualquer 

outra época, quando mais não fosse porque ninguém pode escrever 

sobre seu próprio tempo de vida como pode (e deve) fazer em relação 

a uma época conhecida apenas de fora, em segunda ou terceira 

mão, por intermédio de fontes da época ou obras de historiadores 

posteriores. (Eric Hobsbawm, 1995: 7)

Há, na história recente do Brasil, um intenso debate 

motivado pelo crescimento dos movimentos sociais nas últimas 

décadas, notadamente do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem-Terra (MST).

As políticas governamentais de modernização agrícola 

da década de 1970, criando extensas áreas para monocultura 

expulsaram grandes contingentes de mão-de-obra do campo para 

a cidade. A concentração de terras, reduzindo a propriedade de 

produção familiar e a construção de usinas hidrelétricas, também 

foram fatores importantes para o surgimento do MST. (PIRES, 

2008, p. 51).

O confronto com a sociedade mais conservadora, no plano 

político-ideológico, se estabelece pelo despertar de ações coletivas 

reivindicatórias. Tais ações expressam um inconformismo em 

relação à ordem vigente e a percepção de que há uma oportunidade 
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Não está definido de antemão o sentido do confronto, ele se 

define pela relação entre os que se mobilizam a partir de objetivos 

comuns.

Pretende-se, neste artigo, analisar a construção de 

uma imagem de movimento reformista por parte do MST, em 

um imaginário francamente conservador constituído por uma 

sociedade dirigente de fazendeiros, grandes proprietários e 

madeireiros, como é o caso da região centro-sul do Estado do 

Paraná.

O MST foi caracterizado aqui como Movimento Social 

de inspiração católica, signatária de movimentos anteriores. Esta 

análise parte da hipótese de que são as conjunturas as determinantes 

das formas pelas quais surgem ou desaparecem os movimentos 

sociais, como alternativas de criação e recriação de estratégias de 

resistências. Assim, o MST surgiu como a principal organização 

dos trabalhadores rurais na história recente do país, mas com um 

limite de atuação definido pela sua própria origem.

Para desenvolver esse tema será traçado um breve 

panorama histórico do MST, destacando as motivações de seus 

integrantes e a ocupação do Estado do Paraná pelo não índio, 

mais especificamente a região centro-sul, por uma sociedade dita 

tradicional e conservadora.

o.Contexto.do.surgiMento.do.Mst

A partir de 1952, com a criação da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil (CNBB), houve uma divisão na hierarquia 
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católica no Brasil que propiciou, para as décadas seguintes, um 

envolvimento maior da Igreja, principalmente através da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), em defesa dos trabalhadores rurais e 

contra a violência no campo. Na esteira desse processo, surgiu, na 

década de 1980, o Movimento dos Trabalhadores rurais Sem-Terra 

(MST), em um contexto de violência política que, historicamente 

tem marcado o trabalhador rural. (PIRES, 2002, p. 7).

Entender as dimensões políticas da violência no campo é 

também acompanhar um cotidiano político que, periodicamente 

mostra aspectos da violência extremada no meio rural brasileiro. 

Assim, a mídia apresenta cenas de truculência, que só ocorreriam 

em situações de guerra civil. São cenas paradoxais numa nação 

que se esforça por construir uma imagem de democracia e 

modernidade para si mesma e para a comunidade internacional.

A autora Maria S. Carvalho Franco, referindo-se às práticas 

de violência institucional, afirma que “o recurso à violência aparece 

institucionalizado como padrão de comportamento”. (FRANCO, 

1997 p. 39). Desse modo, tal ação se insere na própria estrutura 

social, garantindo, entre outras coisas, um conjunto de violações 

dos direitos humanos. A violência policial praticada pelo Estado 

ou por seguranças particulares, aparece como produto de uma 

gênese histórica, mesmo em regimes considerados democráticos.

O MST conquistou visibilidade pública e destaque na 

mídia, através de ocupações de terras, de órgãos públicos, de 

pedágios rodoviários e de longas caminhadas reivindicatórias. 

Através do discurso sobre reforma agrária surgiu uma linha de 

ação que o caracteriza como movimento social. Assim sendo, o 

MST busca reconhecimento e legitimidade na força do próprio 
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movimento. A sociedade civil passa a ser o local do fazer político, 

para criar espaços e formas diferentes de relações cotidianas.

Os principais setores do Movimento são chamados por eles 

de Instâncias de poder, como, por exemplo, setores de comunicação, 

produção, assentamentos e educação, entre outros. Estes setores 

funcionavam, até 1990, em locais emprestados de outras entidades 

e sindicatos:

A partir de 1984, decidimos que o movimento deveria ter referências 

próprias. Até então, funcionávamos em locais emprestados por 

Dioceses católicas, centros de formação de trabalhadores e entidades 

sindicais. Criamos então, a Secretaria Nacional, com sede em São 

Paulo, e, depois, as secretarias estaduais2.

Outras instâncias de poder e de deliberação do MST são os 

Encontros e Congressos Nacionais, além das Assembléias deliberativas 

de todas as ações coletivas por eles empreendidas. Em tais 

instâncias surgem os confrontos de opiniões entre os líderes, como 

resultantes da heterogeneidade de experiências, formação técnica, 

diferenças regionais, produção econômica dos assentamentos e 

interesses particularizados.

É importante a atuação dos mediadores dos Encontros, na 

medida em que têm de demonstrar capacidade de articulação das 

propostas, como forma de manutenção da própria organização do 

Movimento. De qualquer forma, criam-se espaços comunicativos 

que propiciam um aprendizado teórico-prático, de conquistas de 

objetivos e de reelaboração de práticas políticas. No Encontro 

Nacional de 1984, por exemplo, ficou determinado que:
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O movimento de massas deveria se organizar pela base em 

comissões de sem terra, nas comunidades rurais, nas capelas, 

nos bairros rurais e, depois disso, em comissões municipais. 

Se o sindicato de trabalhadores rurais for combativo em suas 

respectivas áreas, a comissão dos sem-terra funcionará como 

um órgão a mais do sindicato, a exemplo das comissões de 

salários e dos comandos de greve nos sindicatos operários. Se 

o sindicato for omisso, a comissão é independente e forma 

a oposição sindical. Em hipótese alguma deixa de lutar pela 

terra; o lema de lutas do movimento é: terra não se ganha, se 

conquista. Para ganhar visibilidade e simpatias o Movimento 

deve ampliar suas ações e produzir muito material informativo. 

(ACKCELRUD, 1987, p. 50).

As publicações do Movimento se apresentam em vários 

veículos próprios. Entre eles, o Jornal do MST, Cadernos de 

Formação, revistas, folhetins, panfletos e livros.

Nossa tarefa como membros e, sobretudo, militantes do MST, é 

ampliar cada vez mais os meios, as formas, os espaços e o tempo 

possível em que o movimento aparece para a sociedade. Devemos 

garantir que as idéias, as mensagens e a imagem que aparecem 

do movimento, sejam aquelas que queremos, guiada pelos nossos 

princípios e nossas linhas de ação. (MST, 1987, p. 8).

Enfim, as práticas de organização do MST servem como 

reflexão sobre as suas experiências enquanto movimento social, 

em uma conjuntura nacional e internacional que impõe limites e 

barreiras às experiências populares. Apresenta-se também como 

luta contra a exploração econômica no campo e pelo próprio 

domínio da produção, por meio da propriedade social.
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As ocupações se estabeleceram como a principal marca 

do MST no país, obedecendo as suas principais estratégias 

de organização. As estratégias estão determinadas ainda nas 

resoluções do “Encontro Nacional dos Sem-Terra”, realizado em 

Cascavel, região oeste do Paraná, em 1984. Nessas resoluções 

estão os conteúdos, os princípios e as diretrizes de uma ocupação, 

divulgadas em documentos e cadernos do MST que, segundo 

deliberações do Encontro de Cascavel, “devem ser observadas e 

divulgadas para todos os trabalhadores rurais do país” 3.

Os problemas internos no MST, por outro lado, sempre 

estiveram ligados às diferentes concepções político-ideológicas dos 

líderes e suas metodologias de atuação. Em função disso ocorrem 

muitas dissidências e outras siglas são criadas. Tem havido, 

contudo, uma convergência de interesses, casos dos assentamentos 

nos municípios paranaenses de Cantagalo, Rio Bonito do Iguaçu e 

Boa Ventura do São Roque, todos na região centro-sul do Estado, 

para citar exemplos onde a produção econômica representa, em 

média, 80% da renda desses municípios.

Nos assentamentos, o confronto de idéias e opiniões se 

dá pelas diferenças culturais e experiências de cada família no 

trabalho com a terra e com a produção. As maiores divergências 

nos assentamentos ocorrem no momento da decisão entre qual 

forma de produzir, se coletivamente, ou individualmente.

A instalação de assentamentos tem se mostrado importante 

meio para os trabalhadores rurais, como garantia de sobrevivência. 

A produção agrícola e a instalação de cooperativas, em locais 

antes inexplorados, se constituiu em formas de integração com a 

comunidade mais ampla em que os assentamentos estão inseridos. 
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Isso tudo constituiu parâmetros importantes na construção social 

de uma parte da população de trabalhadores rurais, integrando-os 

no dia-a-dia dos assentamentos, ao lado da produção econômica e 

da “ordem” interna dirigida por seus líderes.

a.oCupação.do.paraná.e.dos.CaMpos.de.guarapuava

Antes de se analisar os usos e costumes nas relações de 

poder e a constituição de um imaginário conservador na região 

centro-sul do Paraná, se faz necessário verificar, ainda que de 

forma breve, a ocupação do Estado, pós-comunidades indígenas.

Os processos de ocupação não índia na região centro-sul 

do Estado do Paraná, por espanhóis e por portugueses no inicio 

da colonização e, por outras etnias posteriormente, se deram de 

várias formas: missões jesuíticas, bandeirantismo e tropeirismo.

É importante destacar que essa ocupação dos sertões 

do Paraná já se apresentava, no século XIX, como uma nova 

oportunidade, mas que havia muita resistência por parte das 

comunidades indígenas à presença do colonizador.

Os chamados pioneiros compartilhavam das mesmas 

preocupações com a segurança dos caminhos que se lhes 

apresentavam, e que tinham que percorrer para dar conta de seus 

negócios. Organizou-se então, a Real expedição para a conquista 

da região centro-sul do atual Estado do Paraná, que se deu em 

1810. Tal Expedição foi comandada pelo Coronel Diogo Pinto de 

Azevedo Portugal, que veio acompanhado de uma tropa de 200 

soldados, um padre e muitas famílias. Mantimentos, escravos e 

gado foram cedidos por sesmeiros que haviam se transformados 
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em fazendeiros nos campos de Curitiba e nos Campos Gerais.

José Felix, proprietário de fazenda na margem direita do Rio Yapó, 

fez-se presente em todas as solicitações do comandante da expedição, 

Diogo Pinto de Azevedo Portugal. Depois da abertura do caminho, 

a expedição seguiu para os Campos de Guarapuava. Esse fazendeiro, 

mais uma vez, fez uma oferta de 50 alqueires de feijão e 50 bestas 

arreadas para o transporte do trem real. O comandante informou aos 

seus superiores a ajuda desse senhor para com a expedição, desde o 

início da trajetória da Real Expedição. (SANTOS, 2007, p. 91).

Os primeiros colonizadores que se fixaram nos campos 

gerais e nos campos de Guarapuava o fizeram oficialmente pelo 

recebimento de sesmarias. Constituíram famílias e procuraram 

atender suas necessidades básicas cultivando e criando.

A presença de moradores efetivos seria para o governo 

imperial português, uma garantia de domínio na região, uma vez 

que as fronteiras com o Paraguai e a Argentina, apesar de definidas 

pelos tratados celebrados entre Portugal e Espanha, na prática 

ainda não se efetivara. A ordem régia estabelecia a distribuição 

de sesmarias na região para àqueles que se dispusessem a povoar 

o local.

O relato deixado pelo Capitão Antonio da Rocha Loures 

dá a noção do tamanho das sesmarias que foram doadas nos sertões 

de Guarapuava:

Sobre a repartição dos terrenos desta conquista tenho a dizer que 

recebendo eu no ano de 1818 uma ordem para prescrever a oito 

sesmeiros dos quais dois não procuraram. A seguir sua diligência 

concede a cada um deles légua e meia em quadra [...]. (SANTOS, 

2007, p. 92).



325

É possível inferir que desde a concessão de sesmarias no 

atual Estado do Paraná, no inicio do século XIX, se estabeleceu 

uma forma de dominação política calcada na grande propriedade. 

Prática essa que se perpetuou ao longo do tempo na região 

do terceiro planalto paranaense. Como nas expedições era 

obrigatória a presença de um padre – para catequizar o ímpio – é 

também possível afirmar que o discurso religioso justificava as 

práticas políticas e a manutenção de uma sociedade rigidamente 

hierarquizada e francamente monolítica.

Outra forma de ocupação e exploração econômica ocorrida 

principalmente na segunda metade do século XX, instalada em 

praticamente todo o Estado foi a indústria madeireira. Esta, por 

sua vez, apesar de ter uma posição diferenciada nas relações capital 

e trabalho em comparação com as grandes fazendas de gado, não 

modificou as práticas de mandonismo político, até porque os 

madeireiros, via de regra, se tornavam fazendeiros.

o.paradigMa.Conservador

Para se analisar a constituição de um paradigma conservador 

na região de Guarapuava é importante observar o contexto 

nacional do período do regime militar e imediatamente posterior, 

onde se engendram os movimentos sociais de contestação.

O chamado milagre econômico brasileiro – 1960 e 1970 - 

foi acompanhado de um crescimento contínuo das classes médias, 

tanto nas grandes cidades quanto nas menores e no campo 

modernizado. Como essa expansão foi acelerada, é possível afirmar 

que acompanharam a explosão das classes médias, a explosão 
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demográfica – muitos expulsos do campo pela modernização – e 

a explosão do consumo e do crédito.

 Esse conjunto de fenômenos tem relação com o aumento 

da produção industrial, da agricultura de exportação, do 

comércio, de tecnologias de informação, da necessidade de obras 

públicas, de políticas de educação, de segurança etc. Ainda que 

houvesse, no período, uma expansão e diversificação de empregos, 

uma enorme parcela de trabalhadores foi para o circuito inferior 

da economia e não para o trabalho formal assalariado. Para as 

décadas posteriores, no entanto, com o fim do milagre econômico, 

o advento do neoliberalismo e da idéia de globalização, a situação 

dos pobres se agravou.

Ou seja, estava formado o espectro para o surgimento de 

movimentos reivindicatórios e de eventuais confrontos políticos-

ideológicos inerentes.

No final dos anos 1980 e durante a década seguinte, as 

classes dominantes locais já que não mais encontram os remédios 

que lhe eram oferecidos pelo mercado ou pelo Estado como 

solução aos seus problemas individuais emergentes. As classes 

herdeiras de grandes proprietários, madeireiros e outros que 

dominavam o mercado e a política local têm a percepção de que 

suas riquezas foram diminuídas e de que novos sujeitos sociais estão 

se organizando. Acostumadas a atribuir aos políticos a solução 

de seus problemas, proclamam, agora, seu descontentamento, 

uma vez que surgem outros sujeitos históricos que não são 

reconhecidos necessariamente como sujeitos de classe, mas como 

sujeitos pertencentes movimentos que não se sujeitam à partidos 
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políticos, como no paradigma antigo. Claro que ainda há resquícios 

de oportunismo eleitoreiro, calcado no discurso conservador da 

manutenção da ordem, mas a sociedade já não é mais a mesma.

Assim, nesse cenário surgiu o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra, com propostas e ações radicais, 

como a ocupação de áreas improdutivas na região, justamente em 

uma região historicamente dominada por grandes proprietários.

Na história recente, os sem-terra problematizam o futuro 

do país com seus milhares de despossuídos, marginalizados ou 

excluídos, em sua maior parte oriunda do campo, vítimas da 

violência e de políticas governamentais que só favoreceram os 

grandes proprietários. Por outro lado, permeando os debates está 

a sociedade conservadora oriunda da formação social tradicional 

da região, sempre com um discurso e uma prática contra os 

movimentos sociais. Porém, sempre exercendo seu papel de 

legitimar a sociedade e o Estado, com a linguagem de que é 

revestida a palavra de seus porta-vozes hierárquicos.

Ainda que muitos possam considerar o MST como 

revolucionário, a tese aqui defendida é a de que o Movimento 

não o é, na medida em que seus conceitos se aproximam como 

movimento reformista. O MST não pode ser enquadrado 

como revolucionário por força da sua gênese. Foi criado pela 

Igreja Católica, através da Comissão Pastoral da Terra (CPT). 

Assim sendo, jamais poderia revolucionar a sociedade, porque 

obviamente tem um limite de ação: a Igreja, enquanto instituição 

não é revolucionária e nem pode ser. Ou seja, se o MST 

enveredasse, por exemplo, para a luta armada, imediatamente 
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perderia o apoio daquela que o gerou: a Igreja.

Se na constituição de um imaginário concorrem as 

representações mentais comuns a um ou a vários grupos, ou povo, 

num determinado período, é possível afirmar que, pela suas origens 

colonizadoras na região centro-sul do Paraná, de instalação de 

grandes propriedades e de sociedade escravagista, a mentalidade 

pouco afeita às mudanças permaneceu como um valor perene. À 

Igreja Católica coube o discurso e as práticas de incluir as crenças, 

os medos e todo um conjunto de representações que acabaram por 

fazerem parte do domínio dos inconscientes.

Assim, quando surge o “novo”, configurado como 

movimento social, com a conseqüente contestação ao status 

quo vigente. Imediatamente o “velho” reage, seja na forma 

de repressão institucional, particular ou na recorrência à lei do 

direito à propriedade. Ao lado, a utilização da grande mídia para 

criminalizar as eventuais contestações. Mudar tais paradigmas 

são os grandes desafios dos trabalhadores rurais e urbanos da 

sociedade brasileira.

O poder político no Brasil sempre teve raízes profundas 

na grande propriedade. Por isso a Reforma Agrária se transformou 

em uma questão política. O domínio sobre a propriedade da 

terra, como fonte de poder local e regional, ainda continua sendo 

fundamental aos propósitos da classe ruralista para se manter no 

poder político da república brasileira. 

As classes mais ilustradas e, também, mais despojadas, 

têm agora a tarefa histórica de forçar os partidos a completar, no 

Brasil, o trabalho de implantação de uma democracia que não seja 

apenas eleitoral, mas, também, econômica, política e social.
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A moralidade da vida pública e da vida privada 

fundamenta-se, em grande parte, na doação dos consentimentos. 

O desafio posto aos sem-terra é construir, a partir da radicalidade, 

um planejamento de luta contra uma sociedade que não quer 

partilhar riquezas.

Para finalizar este ensaio, pode-se dizer que o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, articulado com a CPT, 

tem tido a simpatia de uma pequena parcela da sociedade no 

desenvolvimento de seu projeto. A sociedade tanto quanto 

o Estado tem o seu discurso de reforma agrária que não se 

realiza. Nessa ausência de realização, o MST parte para políticas 

extremas, generaliza atitudes políticas e emocionais poderosas e 

surpreendentemente variadas. Então aparecem suas contradições 

com desfechos imprevisíveis para sua própria sobrevivência.

O MST diversificou estratégias e objetivos ao longo do 

tempo e refez suas práticas, de acordo com a rede de relacionamentos 

predominantes no contexto histórico, com o qual se defrontou e 

se inseriu a questão agrária e outras questões no Brasil. Envolveu 

práticas diferenciadas, mas resguardou funções e significados 

característicos de movimentos sociais desenvolvidos em espaços 

variados e com diversas amplitudes.

Na tentativa de refazer essa trajetória das questões do 

campo e agentes envolvidos, essa pesquisa constitui-se na certeza 

de que muitos temas abordados contribuirão para estudos mais 

amplos e mais ambiciosos.
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Escravidão, 
criminalidade e 

conflitos de terra no 
Brasil do século XIX

por Ricardo Alexandre Ferreira1

 





A articulação entre o interesse dos historiadores 

brasileiros das três últimas décadas pelas múltiplas possibilidades 

interpretativas da história de africanos e descendentes no 

Brasil e a análise de uma volumosa documentação cartorial — 

principalmente daquela de natureza jurídico-policial, produzida 

no século XIX — gerou um dos movimentos mais significativos de 

revisão historiográfica nos diversos programas de pós-graduação 

espalhados pelas mais variadas regiões brasileiras. 

O aparente truísmo contido nesta afirmação pode ocultar 

alguns aspectos significativos para o debate historiográfico, 

os quais, apesar de figurarem inegavelmente como frutos ou 

desdobramentos possibilitados pelas polêmicas protagonizadas 

pelos integrantes da chamada virada historiográfica do centenário 

da abolição, não caminham tão obviamente na direção do cativo 

de comportamentos quase autônomos, o conhecido “escravo 

sujeito da sua própria história”, ou da sua tipificação inversa e 

inseparável o “escravo-coisa”.

Na tentativa de percorrer outras veredas interpretativas, 

o presente texto parte de um conflito típico dos multifacetados 

mundos rurais coexistentes no Brasil oitocentista, representado 

na dificuldade cotidiana em reafirmar e garantir a propriedade da 

terra e dos bens nela existentes, para avançar na compreensão das 

zonas de indefinição entre a escravidão e a liberdade — episódicos 

ou duradouros espaços de intersecção dos mundos de escravos, 

libertos e livres, fundamentais ao entendimento dos ajustamentos 
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e negociações cotidianas, aos quais é possível creditar parte 

considerável dos fatores que resultaram na perpetuação do 

cativeiro oficial de africanos e descendentes no Brasil até o ocaso 

da penúltima década do século XIX.

CaMaradas,.agregados,.filhos,.sobrinhos,.esCravos.ou.

Capangas?

Além dos conflitos entre senhores, feitores e escravos, as 

páginas da documentação produzida pela polícia e pela justiça 

criminal no Brasil oitocentista registraram muitas ações, tidas 

como transgressões, que contrapuseram livres, libertos e escravos 

em conflitos por interesses comuns2. Contudo, nem sempre 

cativos e livres se opunham. Por vezes, os crimes cometidos por 

eles provinham do mando3 de patrões.

O ano era 1847, no Distrito do Carmo da Franca, 

localizado no extremo nordeste da Província de São Paulo, Dona 

Ana Rosa de Jesus foi avisada por Antonio Marques da Silva que 

muitos bois do Capitão Jacob Ferreira de Menezes — lembrado 

por moradores da região até meados do século XX como Jacó 

Bravo4 — haviam invadido a propriedade e estavam destruindo 

toda a plantação de feijão. A primeira atitude de Dona Ana Rosa, 

que era vizinha e aparentada de Jacob, foi a de mandar redigir 

uma carta endereçada ao capitão, pedindo que ele evitasse que 

os animais invadissem sua fazenda pelo menos até a colheita dos 

mantimentos. Jacob disse que o gado ficaria onde estava, comprou 

dois novos bacamartes e determinou que um de seus filhos vigiasse 

os animais. 



335

Dias depois a cena se repetiu. Ao ver os bois e vacas de 

Jacob comendo todo o seu feijão, Dona Ana Rosa mandou que três 

dos seus camaradas: Manoel Veríssimo da Silva, Joaquim Antonio 

da Silva e Manoel José Pinto, retirassem o gado da lavoura.  De 

sua casa Jacob viu a cena. Logo, chegou seu filho e o avisou que os 

camaradas tocavam o gado da roça para os currais de Dona Ana 

Rosa.  O capitão chamou seu sobrinho, José Ferreira Telles Júnior, 

um de seus camaradas de nome Prudêncio e entregou a eles os 

dois novos bacamartes. Para seu filho Francisco Ferreira de Aguiar, 

que ainda era menor de quatorze anos, e para os escravos Jacinto 

e Francisco o capitão entregou “espingardas finas”, dizendo que 

eram suficientes. Enquanto armava seus homens, Jacob mandou 

buscar dois carapinas que trabalhavam em um dos barracões 

da fazenda e ordenou que ambos também acompanhassem os 

demais. Os dois homens recusaram-se, dizendo que estavam ali 

para trabalhar e não para brigar. O filho, o sobrinho, o camarada e 

os dois escravos de Jacob montaram seus cavalos e partiram rumo 

aos três camaradas de Dona Ana Rosa que tocavam o gado. 

Presente à cena, o lavrador Joaquim José Soares disse que 

os homens de Jacob “meteram os cavalos no meio do gado e o 

espalharam”. Ele e o camarada de Dona Ana Rosa, Manoel José 

Pinto, foram reagrupar os animais quando ouviram quatro tiros e 

viram seus companheiros, Manoel Veríssimo e Joaquim Antonio, 

tombarem. Manoel Pinto correu em socorro dos camaradas de 

sua patroa, mas foi perseguido pelo escravo Jacinto que disparou 

contra ele “um tiro pelas costas”5. Manoel Veríssimo morreu 

imediatamente. Joaquim Antonio, apesar de ter tomado um tiro 

de chumbo disparado pelo camarada Prudêncio e outro de pistola, 



336

no rosto, disparado pelo filho de Jacob, sobreviveu e conseguiu 

fugir, sendo encontrado mais tarde, em um caminho abandonado, 

sentado e sem sentidos. Todos os demais, também feridos, voltaram 

para as fazendas de onde haviam partido.

esCravidão,. liberdade. e. o. Mundo. dos. CriMes. por.

Mando

O cumprimento de ações criminosas praticadas por homens 

livres sem posses — tanto por profissão, quanto por atribuições 

advindas de relações de dependência — são já relativamente 

conhecidos na historiografia brasileira. Sua relação com os 

conflitos de terra também. No pioneiro, Homens Livres na Ordem 

Escravocrata, ao estudar a documentação criminal da Comarca de 

Guaratinguetá na então Província de São Paulo, Maria Sylvia de 

Carvalho Franco afirma que os agregados:

Destituídos de meios próprios de subsistência e com uma vida despojada 

de significado para aqueles de quem dependiam, tudo deviam e 

nada de essencial podiam oferecer aos senhores das fazendas onde se 

fixavam. Por isso mesmo, transformavam-se em seus instrumentos 

para todo e qualquer fim, inclusive os de ofensa e da morte. Por vezes, 

essas missões emprestaram às suas existências avulsas o sentido de 

que careciam, ligando-os por um nexo firme e importante àqueles 

que lhes davam a casa de morada mais o espaço para plantar e criar, 

junto com o encargo de defenderem o chão à volta6.

 Em relação à Bahia, Kátia de Queirós Mattoso assevera que 

ao ter que se submeter às regras de pertencimento condicionadas 

pela família de tipo patriarcal os agregados — no campo — eram 
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“como uma força policial a serviço do senhor naqueles lugares em 

que a administração pública [esteve] ausente; [eram] os jagunços 

do chefe da casa”7. 

Na documentação analisada neste artigo — composta 

por relatórios administrativos emitidos pelo Executivo Imperial 

e autos-crimes produzidos na Comarca de Franca, na Província 

de São Paulo — não há registro da expressão jagunço, pois esse 

era um termo usado na Bahia — região privilegiada no estudo 

de Mattoso —, em Goiás e Minas Gerais, segundo a definição do 

mesmo verbete na obra Dicionário da terra8. Em seu lugar, a palavra 

mais recorrentemente empregada para nomear os que partiam em 

missões que visavam a execução de atentados e emboscadas, eram 

os capangas. Embora preocupado preponderantemente com o 

mundo dos conflitos políticos no Brasil Imperial, Richard Graham 

afirma que:

Um dicionário do século XIX define capanga como um ‘valentão que 

é pago para guarda-costas de alguém ou para serviços eleitorais; mas 

neste caso é mais que um galopim eleitoral, é um caceteiro, às vezes 

um assassino’. Uma opinião mais branda, embora irônica, descreve 

o capanga como ‘um indivíduo que se lança nas lutas eleitorais em 

busca de um salário e muito mais ainda por gosto. A definição de 

capanga dependia de quem assinava o documento. Do ponto de vista 

de alguns, os capangas podiam ser chefiados até por autoridades 

governamentais [...]9. 

No que respeita aos estudos que se dedicaram à análise 

de crimes imputados a escravos, poucos foram os pesquisadores 

que mencionaram esta prática até meados dos anos 1990. 
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Analisando a história da escravidão africana, por meio das 

devassas da região de Campos dos Goitacases, Silvia Hunold Lara 

constatou que, na medida das necessidades senhoriais, os cativos 

utilizados habitualmente nos serviços domésticos ou agropastoris, 

transformavam-se “numa espécie de milícia particular que 

executava atentados, castigava invasores de terras, galanteadores, 

pretendentes desqualificados, entre outros10”. Aspecto semelhante 

foi evidenciado por Márcia Elisa de Campos Graf, com relação 

aos crimes cometidos por escravos no Paraná. A autora destacou 

“que a criminalidade escrava nem sempre foi autônoma, isto é, 

por vezes o escravo atuava como capanga de seu senhor11”. 

No entanto, além de referências esparsas em textos que 

abordam a história do Brasil nos períodos colonial e imperial, mais 

recentemente o tema dos escravos armados pelos proprietários e 

também pelo Estado na constituição de milícias particulares e na 

participação em guerras tem chamado a atenção de especialistas 

no Brasil e no exterior. Embora um aprofundado estudo 

historiográfico escape aos limites deste texto, é possível citar como 

exemplos: o artigo de Carlos Lima, intitulado Escravos da peleja: a 

instrumentalização da violência escrava na América Portuguesa (1580-

1950)12, e a coletânea, ainda sem tradução para o português, 

Arming Slaves: from classical times to the modern age13, que conta com 

introdução de David Brion Davis. Em conjunto, estes trabalhos 

lançaram importantes questões na tentativa de interpretar esta 

faceta recorrente da instituição escravista ao longo da história.   

Admitir que cativos de vultoso custo tomassem parte em 

empreitadas criminosas com certa recorrência, à primeira vista, 

pode parecer um contra-senso. Sob o ponto de vista jurídico 
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da época, Perdigão Malheiros deixa claro que o senhor tinha o 

direito de auferir do escravo todo o proveito possível, isto é, exigir 

seus serviços gratuitamente pelo modo e maneira que mais lhe 

conviesse. Não podia, contudo, exigir dos cativos atos criminosos, 

ilícitos e imorais14. Ademais, é preciso considerar que armar um 

escravo de confiança para “correr a roça” ou para praticar um 

atentado era uma atitude que, potencialmente, poderia voltar-se 

contra o próprio senhor. No entanto, parte-se aqui do pressuposto 

de que, apesar de não ser uma prática generalizada entre os 

senhores e os escravos, este tipo de ação era uma das possibilidades 

de interpenetração dos mundos de livres e cativos na esfera da 

criminalidade no Brasil oitocentista.

Antes, contudo, de sabermos qual o desfecho do conflito 

ocorrido nas terras de Dona Ana Rosa de Jesus, no Carmo da Franca, 

é oportuno questionar: 1) Era essa uma prática disseminada em 

todo o Império ou pertencia ao plano dos conflitos de ocasião? 2) 

Embora fosse um conflito, em geral, entre proprietários, podiam 

os livres e escravos envolvidos em tais missões delas lançar mão 

para resolver seus próprios interesses?     

na. asseMbléia. geral:. exíguos. inforMes. sobre. CriMes.

CoMetidos.por.esCravos.a.Mando

Contemplados dentre os crimes cometidos por escravos 

que escapavam à lei excepcional nº. 4 de 10 de junho de 183515 

— que punia com a morte, inicialmente sem direito a nenhum 

recurso, o escravo que assassinasse ao senhor, ao feitor ou aos 

familiares destes — e aos planos de insurreição, mais claramente 
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identificados pelas autoridades do executivo imperial como 

criminalidade escrava, os delitos praticados por cativos a mando 

de seus senhores, de terceiros ou em associações com livres e 

libertos, dificilmente eram destacados nas análises apresentadas 

pelos Ministros da Justiça aos parlamentares da Corte a respeito 

do tema da segurança pública e particular no Império. Depois do 

arrefecimento das revoltas provinciais, já no Segundo Reinado, 

não convinha sublinhar a ocorrência de distúrbios locais, os quais 

eram integrados, estatística e genericamente, ao crescimento geral 

do número de delitos violentos praticados nas diferentes regiões 

do Império. 

Ainda assim, estes crimes — na forma de exíguos informes 

— começaram a figurar com maior recorrência, nos discursos 

proferidos pelos agentes do Executivo na Assembléia Geral, a 

partir da segunda metade do século XIX, sobretudo, quando as 

estatísticas criminais e judiciárias foram praticamente abandonadas 

e, em seu lugar, passaram a ser relacionados comentários curtos, 

em geral, transcrições dos relatórios dos Chefes de Polícia a respeito 

dos crimes cometidos em cada província do Império, organizados 

sob o título de “fatos diversos” ou “fatos notáveis”. 

Em 1850, o ministro da justiça Eusébio de Queiroz 

ressaltou na Assembléia Geral um conflito que tomou grandes 

proporções na localidade de Minas Novas, Província de Minas 

Gerais, por ocasião da troca dos suplentes de juízes municipais na 

localidade, no ano anterior. Conta Eusébio, que a “voz pública” 

do lugar incriminava o juiz preterido no cargo como o autor 

de um atentado sofrido pelo filho de seu sucessor. O acusado, 

de nome Silvério José da Costa, sob a alegação de se proteger, 

reuniu-se com homens armados em sua residência, constituindo-
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a em “casa forte”, e proibiu a passagem de quaisquer soldados 

pela rua. Segundo o ministro, um dos graves eventos ocorridos 

durante os conflitos que se sucederam foi a perseguição de um 

soldado por dois filhos e um cativo de Silvério. Depois de diversas 

e mal sucedidas tentativas de resolução dos conflitos as “agitações 

cessaram”16.

Mais tarde, já nos anos 70, as notícias de assassinatos 

cometidos por mando, bem como da deflagração de confrontos 

armados chegavam à Corte, enviadas pelos Presidentes das 

Províncias de Alagoas, do Maranhão, do Piauí, de São Paulo, de 

Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Conflitos 

por terras, lutas eleitorais, conflitos por heranças, desentendimentos 

matrimoniais, dentre outros temas, eram motivos para que livres 

e escravos fossem enviados em missões criminosas.

No Distrito do Carangola, na Província do Rio de 

Janeiro, no ano de 1877, uma escolta foi enviada à fazenda 

Santa Fé, pertencente a Antonio Barbosa Duarte, com o fim 

de apreender dois escravos que integravam o inventário de 

Reginaldo Werneck, e ali estariam escondidos. Barbosa armou 

os seus escravos e deu ordem para que atirassem em qualquer 

pessoa que se aproximasse das senzalas. “Um dos homens da 

escolta, desprezando a ameaça, aproximou-se e levou um tiro”17. 

A escolta resolveu arrombar a casa. No entanto, protegidos pela 

escuridão da noite, os cativos e seu senhor começaram a disparar 

suas armas e com isso travou-se um intenso confronto. Um 

cativo morreu, dois foram presos e os demais conseguiram fugir. 

A porta da casa foi finalmente arrombada. Os dois escravos 

procurados foram encontrados. Barbosa ainda resistiu à prisão, 

mas foi ferido e, finalmente, preso.
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Principalmente após a reforma do Código do Processo 

Criminal de 1871 — que separou as competências entre as 

autoridades policiais e judiciárias até então unidas pela reforma 

de 184118 — alguns conflitos passaram a envolver, de um lado, 

delegados de polícia e, de outro lado, juízes municipais, de 

direito e seus aliados. Ambos contavam com seus filhos, escravos, 

camaradas e agregados durante os confrontos.

Na madrugada de 28 de março de 1879, o delegado de 

polícia João Tibúrcio da Silva, acompanhado por Pedro do Couto 

e seus escravos — armados com garruchas e cacetes — tomaram 

de assalto a casa do juiz municipal do Termo de Santo Antonio do 

Monte, na Província de Minas Gerais. O juiz escapou da morte 

com a ajuda de moradores que, ao ouvirem os tiros, correram até 

a casa dispersando os assassinos19. 

Na Província de São Paulo, também no ano de 1879, deu-

se um conflito no termo de Jaú, quando, o então ex-delegado de 

polícia Antonio Benedito de Campos Arruda, acompanhado de 

seus camaradas e escravos, travaram um confronto com o Vereador 

Manoel José Pereira de Campos, esse, por sua vez, acompanhado 

de seus filhos, genros e um escravo. O conflito resultou na morte de 

Antonio Benedito, em ferimentos sofridos pelo camarada Antonio 

Ephigenio, pelo escravo Maximiano, e, em menor gravidade, pelo 

escravo Antonio. Entre os partidários do Vereador Manoel, foi 

ferido levemente um escravo, e gravemente um de seus filhos, de 

nome João, que morreu dias depois do conflito20. 

Com o passar dos anos, os conflitos locais que envolveram 

cativos e livres passaram a se concentrar em questões pessoais 
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tanto de seus senhores e patrões quanto de outros mandantes dos 

crimes. Em 1880, em Alagoas, no Distrito do Taboleiro da Mata 

do Rolo, “Belmiro José de Amorim, residente no sítio do Messias, 

dirigiu-se armado com seus escravos à propriedade de Ventura 

Antonio Ribeiro”21, seu vizinho. Ambos já se batiam nos tribunais 

por um conflito de divisas de terras. Lá chegando, Belmiro e seus 

cativos demoliram uma casa de Ventura e se retiraram. Ventura 

ordenou que seus filhos e agregados reparassem os danos. Enquanto 

trabalhavam, os familiares de Ventura e os outros homens foram 

novamente surpreendidos por Belmiro e sua pequena milícia, 

travando-se o confronto. No mesmo ano, no Termo de Dom 

Pedrito, na Província do Rio Grande do Sul, Aurélia Ramires dos 

Santos mandou dois escravos assassinarem o português Joaquim 

Pinto da Silva22. 

Na Província do Maranhão, em 05 de julho de 1883, no 

Termo de Monção, foi assassinado Wencesláo Vianna Herinques. 

Quando principiou a tomada de depoimentos de testemunhas 

para a produção do inquérito policial que deveria terminar com 

a descoberta dos acusados, apurou-se que o principal suspeito, 

Joaquim José, já havia sido morto pelos escravos de Wencesláo, 

de nomes Mariano e Porfírio. Este segundo crime teria sido 

executado a mando da esposa de Wencesláo, senhora dos 

cativos23. Em novembro do mesmo ano, foi assassinado, no Termo 

de Cachoeira, na Província do Rio Grande do Sul, o colono Jorge 

Becker. Aberto o inquérito para a apuração do crime, descobriu-

se que a morte foi executada pelo cativo Paulino, a mando de 

Mathias A. de Paiva24. 

Em 1885, o então ministro da justiça Afonso Pena — que 

mais tarde (1906-1909) se tornaria Presidente da República — 
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relatou um crime ocorrido na Bahia, no Termo de Santanna do 

Catú, onde 16 escravos do Barão de Camaçari foram indiciados 

por serem os mandatários da morte de Francisco Maria de 

Carvalho. Autoridades da sede da província foram enviadas para 

apurar o crime, o juiz de direito e o promotor público locais foram 

demitidos. Contudo, tanto o Barão quanto seus cativos foram 

absolvidos em julgamento25. 

Dois anos mais tarde, um último caso mereceu maior 

destaque na Assembléia Geral. Em Alagoas, no Temo de Porto 

Calvo, foi assassinado Jancitho Paes de Mendonça Sobrinho, 

apunhalado no caminho para o seu engenho. As suspeitas recaíram 

sobre o genro do morto, também proprietário de um engenho, 

que teria mandado dois de seus cativos, Candido e Joaquim, 

executarem Jacintho. Não se soube do resultado do processo ao 

qual deveriam ser submetidos o mandante e seus mandatários26.

Evidentemente, esses informes representavam uma 

pequena amostra de muitos outros crimes semelhantes praticados 

em todo o Império. O que fica sugerido pela análise dos relatórios 

ministeriais é que não havia uma peculiaridade regional no uso de 

escravos em conjunto com agregados, camaradas e familiares em 

missões criminosas. Se, por um lado, é possível argumentar que a 

prática era mais difundida entre proprietários mais abastados, por 

outro, ela foi registrada nas mais diversas regiões do Império. 

O que estes informes não permitem, contudo, é avançar 

na compreensão de como e por que, em diferentes circunstâncias, 

cativos e livres se envolviam em tais conflitos. O texto dos ministros 

limita-se a registrar a existência dos crimes, seguida sempre de 
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comentários a respeito da competência dos representantes do 

poder central (delegados, juízes, chefes de polícia e presidentes 

de província) na resolução das questões locais. Voltemos então, 

uma vez mais à última comarca da Província de São Paulo, região 

conhecida nos fins do século XVIII como Belo Sertão da Estrada 

de Goiás.

no. sertão. dos. goiazes. a. luta. pela. propriedade. da.

terra.taMbéM.envolvia.Cativos

Indevidamente informado que dois camaradas de Dona 

Ana Rosa haviam morrido, o Capitão Jacob foi novamente ao 

encontro dos “carapinas e, ralhando com eles, disse que não queria 

camaradas só para trabalhar, que os queria também para matar 

gente”27. Os carapinas eram José Ribeiro do Espírito Santo e seu 

companheiro Floriano de tal. Após ouvirem a bronca do capitão, 

reuniram suas ferramentas e retiraram-se imediatamente da 

fazenda. A caminho de casa, os dois oficiais de carpinteiro passaram 

na residência de Manoel de Godoy Moreira e contaram o que 

ouviram na casa de Jacob antes e durante o crime. Manoel figurou 

como uma das principais testemunhas do processo criminal que 

Dona Ana Rosa de Jesus, com grande dificuldade, moveu contra 

o Capitão Jacob Ferreira de Menezes e seus mandatários.   

Logo após ser participada do conflito, Dona Ana Rosa 

apresentou ao subdelegado do Distrito do Carmo, contra o Capitão 

Jacob e seus mandatários, a sua petição de queixa. Esforço vão. 

As negativas do subdelegado em dar continuidade ao processo 

levaram o juiz municipal e delegado de polícia suplente da Vila 
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Franca, Joaquim da Rocha Neiva, a remeter um comunicado ao 

Presidente da Província narrando todo o acontecido:

O delito foi cometido na Freguesia do Carmo, distante desta Vila 

mais de nove léguas28 onde é costume haver reproduções, várias vezes, 

de iguais delitos, não sei se por medo ou frouxidão das autoridades 

subalternas ali residentes, ou por apoio de sua parte, o que sei é que 

se o referido processo levou tanto tempo a formar-se, foi mesmo por 

culpa do subdelegado, Juiz do Processo, a quem a parte requereu 

contra os delinqüentes para serem punidos porque em lugar de 

pronto despacha-los e dar o devido andamento, procurava sempre 

delongar e desculpar afim de dar tempo aos agressores de evadirem-

se, dizendo às partes que era melhor acomodarem-se. Logo que soube 

disso dirigi-me ao lugar e imediatamente dei andamento ao processo 

e as mais diligências necessárias29. 

O esforço do juiz municipal, entretanto, não evitou que 

uma coação maior ocorresse, ou mesmo que um possível acordo 

extrajudicial entre Dona Ana Rosa de Jesus e o Capitão Jacob 

Ferreira de Menezes fosse celebrado. Assim que foi encerrado o 

inquérito policial, quando o delegado e o juiz municipal decidiriam 

se Jacob e seus mandatários seriam levados a julgamento, a mulher 

e seus camaradas desistiram formalmente de ser parte na causa. 

O processo prosseguiu, pois o homicídio era um crime da alçada 

do promotor público. Com dinheiro e bons conhecedores de leis, 

Jacob teria menos dificuldades em se livrar da possibilidade de ser 

julgado. 

Nesta fase do processo, despontou a habilidade de seus 

advogados, que descobrindo as mais insignificantes falhas técnicas 

na confecção dos autos, bem como dispondo da conveniente 
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reorganização e justificação dos indícios até então investigados 

em cada peça do processo, conseguiram a despronúncia de Jacob 

no ano de 1848 e a retirada da acusação contra seus mandatários 

no ano de 1849. É relevante destacar um dos argumentos usados 

em uma das petições enviadas ao juiz de direito “a bem de seu 

recurso”, elaborada pelos advogados Manoel José Pereira e Silvério 

Claudino da Silva: 

Como é possível que tão torpe crime envolvesse seus próprios filhos30 

e escravos de tanto valor? Se fosse verdade que o recorrente quisesse 

praticar semelhante desacato não é certo que ele poupasse aos filhos, 

que estima, e aos escravos de tanto preço um encontro de armas em 

campo raso, do qual lhes poderia resultar a morte, ou outra ofensa, 

como é certo que resultou, ficando eles feridos de balas e chumbo, 

bem que isto não conste do processo? Se tão danado projeto tivesse 

o recorrente faltariam braços mercenários, que ele empregasse às 

ocultas sem riscos de haverem vestígios de provas; e mesmo às claras, 

quando quisesse afrontar as leis e seus próprios costumes pacíficos? 

Sem dúvida não faltariam. Daí, pois se segue que imputação é tão 

grave, que só pode ser crida com provas fora de toda execução, que 

não existem e jamais existirão31.  

A tese de “absurdo da situação” de usar filhos estimados e 

escravos de vultoso valor em uma empreitada perigosa, apontado 

pelos advogados, foi fundamental para a vitória conseguida 

pelos acusados no processo, mas pareceu não convencer o 

próprio Capitão Jacob. Cinco anos mais tarde, foram novamente 

indiciados seu filho Francisco Ferreira de Aguiar, um de seus 

escravos chamado Vicente Cabra e dois de seus camaradas, de 

nomes Manoel Lopes e Jesuíno de tal, os quais teriam assassinado 



348

o arrieiro Joaquim Leandro a mando do capitão — pai, senhor e 

patrão dos acusados.

Joaquim Leandro era, ao mesmo tempo, agregado e 

camarada. Ele era tratado como agregado por Dona Maria 

Venância de Carvalho em razão de morar em sua fazenda, numa 

casa que se localizava a um quarto de légua32 da residência da 

proprietária, em companhia de sua esposa, sogro, sogra e dois 

cunhados também casados. Por exercer a profissão de arrieiro, era 

camarada de Antonio Pacheco de Macedo, cuja tropa fazia viagens 

entre a região de Franca e a cidade de Campinas. O corpo de 

Joaquim Leandro foi encontrado com um tiro no braço esquerdo 

e uma facada no lado direito do pescoço. O arrieiro teria sido 

vítima de uma emboscada no caminho entre a casa de seu patrão 

e a fazenda de Dona Maria Venância, onde morava.

O arrieiro trabalhou durante algum tempo com a tropa 

do Capitão Jacob. Posteriormente, abandonou o capitão e foi 

se juntar à tropa de Antonio Pacheco. A rixa com Jacob teria 

começado quando Joaquim lhe enviou um bilhete cobrando por 

alguns dias de serviço não pagos e por algumas cangalhas não 

devolvidas pelo capitão. Contaram os moradores do local que 

o arrieiro Joaquim foi visto em diferentes lugares chamando o 

capitão de ladrão. Quando um dos arrieiros que ainda trabalhava 

com Jacob resolveu deixar o patrão, o capitão logo imputou a 

culpa a uma má influencia de Joaquim Leandro sobre o rapaz. 

Estes motivos foram suficientes para Jacob procurar Antonio 

Pacheco, patrão de Joaquim, e avisar que iria mandar aplicar um 

corretivo em Leandro na próxima viagem, antes que ele cruzasse 

o Rio Pardo. 
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No entanto, Joaquim Leandro não tinha atritos apenas com 

o capitão. A dona da fazenda onde ele morava com a família de sua 

esposa, disse que o arrieiro e o sogro estavam sempre em conflito. 

Ouvido pelo delegado, o sogro declarou que as suas divergências 

com o genro começaram quando o rapaz quis se mudar com sua 

filha para a casa do patrão. Maria Cândida teria dito ao marido 

que só sairia da casa de seu pai quando Joaquim “comprasse terras 

para que eles se arranchassem no que era seu”33. 

Joaquim Leandro também tinha inimizades com seus 

cunhados. Gabriel, que era afilhado de Francisco Ferreira 

de Aguiar, filho de Jacob, foi até a fazenda do capitão pedir 

permissão para lá esconder sua irmã, Maria Cândida, pois no dia 

da última partida da tropa ela e o marido tiveram uma séria 

briga. Joaquim desejava levar a esposa consigo na viagem, ela 

não quis acompanhá-lo e ele prometeu matá-la quando voltasse. 

Joaquim suspeitava que sua mulher mantivesse “relações ilícitas” 

com Manoel Lopes, o camarada de Jacob que figurava como 

um dos principais suspeitos pela morte. Jacob não consentiu na 

permanência da moça em sua casa.

A sogra de Joaquim Leandro disse em seu depoimento 

que o camarada Manoel Lopes, na madrugada em que ocorreu a 

morte, foi até a sua casa pedir perdão a sua filha por ter matado o 

marido. Na casa de Joaquim Leandro, Manoel Lopes permaneceu 

toda a noite e partiu antes do amanhecer. Nessa oportunidade, 

Manoel disse a, já viúva, Maria Cândida que o camarada Jesuíno, 

o escravo Vicente e o filho de Jacob também haviam participado 

da morte. 
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Os camaradas Manoel e Jesuíno nunca foram presos. O filho 

de Jacob, Francisco Ferreira, apresentou cinco testemunhas para 

comprovar que no dia do crime ele estava feitorizando os escravos 

de seu pai, inclusive o cativo Vicente, em um roçado, distante 

três quartos de légua34 do ribeirão onde o corpo foi jogado pelos 

assassinos. O cativo Vicente ordenhava uma vaca quando a escolta 

chegou à fazenda de seu senhor para prendê-lo. Ao ver os homens, 

o escravo fugiu. Quinze meses após o encerramento do inquérito, 

que apontava como culpados apenas os dois camaradas fugitivos 

e o escravo Vicente, Jacob levou seu cativo ao delegado de polícia. 

No dia seguinte, acompanhado do advogado Bernardino José de 

Campos, apresentou um “termo de recurso” ao juiz municipal, 

alegando não haver no depoimento das testemunhas provas contra 

o cativo. Vicente Cabra foi despronunciado e solto35.

É oportuno observar que cinco anos após ser imputado a 

Jacob Ferreira de Menezes o mando deste último crime o capitão 

teve sérios problemas no lugar onde sempre foi temido. Na noite 

de 27 para 28 de setembro de 1856, sua casa foi cercada por 

um grupo de vinte ou trinta homens armados que dispararam 

diversos tiros contra as portas e janelas, exigindo que o capitão e 

seus familiares abandonassem a Freguesia do Carmo da Franca. 

Um dos genros de Jacob havia produzido uma denúncia 

contra o pároco do Carmo, José da Silva Camargo. No entanto, 

a população do lugar tomou o partido do pároco e se insurgiu 

contra o capitão. Não houve outra opção a Jacob e a seu genro 

senão mudarem-se para a Vila Franca. No ofício reservado em que 

relatou a ocorrência ao Presidente da Província de São Paulo, o 

juiz de direito Manoel Bento Guedes de Carvalho, considerou:
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Parece-me que Jacob oprimia o povo e que seu genro, ainda moço e 

fogoso, prevalecendo-se da influência de intimidação que ele exercia, 

se ostentava exigente e caprichoso: o que é certo é que a vontade 

que eles se mudassem [era] geral e prevaleceu-se das circunstâncias 

com o padre para se manifestar ameaçadora e impôs a mudança. O 

próprio subdelegado [do lugar], irmão dele [Jacob] reconhece isto e 

não viviam em harmonia36.

Ser camarada não era o único motivo que levava à 

prática de surras e assassinatos. Livres e escravos tinham motivos 

variados e, em alguns casos, comuns, para cometerem um crime 

determinado por outra pessoa. O mando, por vezes, podia ser 

também o momento ideal para que os próprios executores 

pudessem resolver suas questões pessoais. Joaquim Leandro 

morreu por uma confluência de fatores que reuniam o interesse 

de um homem que, durante muito tempo, foi poderoso na região, 

mas também o interesse do camarada Manoel Lopes, suposto 

amante da esposa do arrieiro.

Não fica claro, por meio do estudo da documentação aqui 

analisada, se os cativos envolvidos em crimes por mando recebiam 

de seus senhores compensações adicionais para o cumprimento 

de ações criminosas. Parece mais plausível inferir que, da mesma 

maneira que ocorria no caso dos camaradas e dos agregados, essa 

tenha sido uma possibilidade do seu cotidiano, a qual, uma vez 

atendida, podia representar um reforço positivo na manutenção 

da relação com os senhores. Um cativo que arriscava a própria 

vida podia se tornar um dos escravos de confiança da casa e até 

mesmo um liberto que continuaria a morar na propriedade, 

como camarada ou agregado. No entanto, assim como no mundo 
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dos homens livres, entre os cativos a valentia também era uma 

qualidade prezada e podia ser reivindicada até mesmo em público, 

atraindo para o próprio escravo a fama de capanga. 

É preciso asseverar que nem todos os patrões e senhores 

eram assassinos. Entretanto, quando esta era uma prática da casa 

ou uma necessidade do momento, não havia dúvidas quanto à 

possibilidade da realização de missões criminosas por camaradas, 

filhos ou escravos. Hoje lavrando a terra e tocando bois, amanhã 

atirando, espancando e esfaqueando. Isto não significa que todas 

as imposições eram cumpridas incondicionalmente. Os dois 

carpinteiros de Jacob, que se recusaram a participar do confronto 

nas terras de Dona Ana Rosa de Jesus, apontam uma possibilidade 

de negativa ao mando. O camarada Manoel, acusado pela morte 

do arrieiro Joaquim Leandro, resolveu um problema pessoal ao 

eliminar o concorrente de uma relação amorosa e, ao mesmo 

tempo, um desafeto do patrão. Como há muito vem demonstrando 

a historiografia dedicada à análise dos crimes cometidos por 

escravos, o Código do Sertão, descrito por Maria Sylvia de Carvalho 

Franco, podia ser interpretado e seguido por homens e mulheres, 

livres, libertos e escravos no Brasil oitocentista. 
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Ao inicio da década de 20 do século passado, a prefeitura 

municipal projetava estabelecer em torno da cidade de Guarapuava 

um cinturão de propriedades agrícolas que abastecessem o 

Mercado Público Municipal com uma maior diversidade de 

gêneros alimentícios. Para analisar tal processo acompanha-se 

as descrições feitas nos relatórios anuais do prefeito municipal 

aos camaristas nos quais são encontrados, não só o projeto de 

ocupação do rocio, como também as caracterizações de quais 

pessoas deveriam ocupá-lo, quais os usos de terra desejados e um 

horizonte de expectativa futura sobre as conseqüências do tipo de 

ocupação planejada.

Iniciando a análise com o relatório de 1920, pode ser 

destacado que o projeto de colonização do rocio aparecia como 

“palpitante assunto”. O debate dessa temática é justificado pelo 

prefeito através da necessidade de fornecer uma resposta ao Sr. 

Ladyslau Radecki, enviado do cônsul polonês ao município, que 

expressava “insistentes pedidos de informações sobre as terras que 

se prestam para receber colonos que desejam se estabelecer nos 

arredores da cidade”. Nas palavras do prefeito Romualdo Baraúna 

sobre esta intenção “entendi ser uma boa oportunidade para a 

Câmara fundar uma Colônia Municipal nas terras do rocio”1.

Já no relatório de 1921, os objetivos da colonização são 

descritos mais exaustivamente, seguidos pela legislação sobre 

o modo de divisão das terras e o seu correspondente valor. 

Nele o prefeito apresenta a função da terra como um objeto a 
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ser utilizado racionalmente: “fonte primordial emanadora da 

prosperidade de todos os povos, mediante o aparelhamento 

racional, assíduo e inteligente”. Compõe, dessa maneira, uma 

visão utilitarista sobre a natureza, em que o solo existe como 

fonte e base de desenvolvimento e a terra apresenta-se em seguida 

humanizada pela adjetivação de “dadivosa e boa”. Tal estratégia 

fornecia características humanas à natureza, para depois exigir 

sua manipulação racional pelo trabalho. Entretanto, esse ideário 

do governo municipal também apresentava o trabalho como um 

problema, assim: 

O problema do trabalho, pela aquisição do braço que o pratique está 

a exigir séria e instantes providencia, medidas eficazes que derimam 

a nossa desoladora atualidade, é urgente e inaudível que os poderes 

publico venham ao encontro dessas necessidades de ordem geral, 

promovendo o povoamento do solo, convidando e atraindo o colono 

cujos múltiplos labores venham gerar abastança e a riqueza (sic) 2.

Presente desordenado e caótico sobre o qual o agir 

humano organizaria, a união solo e homem é vistas como essencial 

a um desenvolvimento quantitativo e acumulativo. Porém, esse 

homem capacitado para o trabalho não é universal e, sim, uma 

identificação em particular o “colono”. É nesse sentido que, em 

seguida, o prefeito fala que a colonização visa abastecer a população 

urbana com alimentos, pois que se encontrava “em precaríssimas 

condições”. Situação que se pretendia remediar com a “salvadora 

medida” de trazer os colonos propostos pelo cônsul polonês. Ao 

final o prefeito exclama “se a terra é dadivosa e boa e o homem 

sadio e forte, cultivemo-la”3.
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Porém, no relatório de 1922, a divisão de papéis para cada 

grupo construído pelo documento é melhor definida. No subtítulo 

denominado “Patrimonio Distritaes” é analisada a “corrente 

continua de famílias nacionais e estrangeiras nas regiões norte 

e oeste” que “infiltram-se” nas “terras devolutas” supostamente 

“fascinados pelas risonhas perspectivas de um próximo futuro de 

prosperidade”4. O prefeito Romualdo Baraúna ainda cita como 

exemplo as 80 famílias de poloneses que haviam chegado a região. 

Porém, em seguida, sua visão sobre os papéis desempenhados por 

cada grupo é melhor definida:

Os modestos nacionaes , premiados pela valorização das terras n’outras 

regiões e sem uma direção organizada que os oriente, entram-se pelo 

sertão infinito, onde vão fundando rusticas moradas, praticando  

assim, inconscientemente, o valoroso papel de pioneiros da civilização, 

arrastando nos mais asperos perigos do primeiro contato do homem  

com a selva virgem e desbravando a mata agreste, de onde um dia 

serão , provavelmente , escurraçados, para prosseguirem  além sua 

ingrata sina deixando  o campo preparado para a localização do feliz 

colono.(sic)5 

A citação acima pode ser analisada como uma construção 

relacional na qual a figura do trabalhador nacional é oposta 

a do “colono”, essa relação por si só já diminui a posição do 

“nacional” como um colono em potencial. Assim a fala é profícua 

na representação depreciativa desse trabalhador através da 

diminuição de sua capacidade como sujeito civilizador, pois que, 

se ele avança pelo sertão é sem uma direção organizada, se cumpre 

o papel de pioneiro é de forma inconsciente. Mas destaca-se aqui, 
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principalmente, a naturalização da expropriação de suas terras, 

pois que a expulsão já é prevista pelo prefeito e posta como um 

destino, um futuro, ou melhor, sina do trabalhador nacional

Ainda em 1922 aparece o assunto das feiras livres feitas aos 

sábados na cidade como uma tentativa de revitalizar o Mercado 

Público, segundo o relatório para “incrementar o comércio entre 

o produtor e o consumidor” e “coibir o atravessamento” que vai 

“escapando do imposto do mercado”6. Na passagem a prefeitura 

demonstra outro interesse ao incentivar essas feiras, para além 

do contato direto entre produtor e consumidor, era importante 

coibir os chamados “atravessadores” pois que esses escapariam 

da fiscalização para a cobrança de impostos municipais, os quais 

seriam regularmente recolhidos nas vendas no Mercado.  

Nesse sentido, nem todos os seres humanos estariam aptos 

a extrair o progresso e, no relatório de 1923, essa perspectiva 

será mais detalhada ainda no assunto das feiras livres. Naquele 

momento, o prefeito apontava que o insucesso dessa atividade na 

cidade era decorrente da situação da agricultura no município. 

O diagnóstico da situação é montado através de uma explanação 

que contrapõe a figura do colono ao agricultor já existente na 

região, é uma identificação relacional com a seguinte forma:

[...] ainda não possuímos a pequena agricultura organizada nas 

proximidades da cidade. Nossos agricultores, dispersos pela vasta 

extensão do município, não possuem esse espírito mercantil que 

caracteriza o colono estrangeiro, os quais, além da sua maior lavoura, 

[...] ainda aproveitam os pequenos produtos de hortas, pomares, etc., 

com que, de regra, suprem suas despesas ordinárias, representando 

aquela parte garantidora de sua prosperidade. Nossos agricultores 
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assentam toda sua economia nas aventuras roças sujeitas a toda sorte 

de riscos,[...]7 

Nessa passagem novamente o agricultor local é composto 

como antítese do colono. Os primeiros estariam dispersos no 

território em uma paralisia caótica, uma oposição à circulação 

ordenada das mercadorias da modernidade capitalista; as atividades 

deles são vistas como aventuras, em oposição à racionalização do 

uso da terra da civilização; também não diversificam o trabalham, 

limitando a potência da terra; finalmente não possuem o próprio 

espírito mercantil que é apresentado como inerente ao estrangeiro.  

A agricultura local é constituída discursivamente como o 

representante de um passado. Tal passado é transfigurado em 

“atraso” e em obstáculo aos sujeitos do futuro.  Os discursos 

analisados constituem uma operação diferenciadora na qual 

qualificar exige um desqualificar relacional. Nesse processo, 

os trabalhadores nacionais sofreram formas de deterioração 

identitária, que os desvalorizavam como sujeitos no processo 

de re-ocupação das terras paranaenses, constituindo uma 

forma de deslegitimar tanto o seu trabalho, quanto o seu uso 

e posse da terra.

A utilização da noção de re-ocupação8 busca demonstrar a 

existência de prtocessos de expropriação de grupos das populações 

locais, entre os quais indígenas, sendo que no caso do “Imóvel 

Boa Ventura”, que será analisado posteriormente, esse seria 

supostamente vizinho às terras da tribo Kaingang do cacique 

Arak-xó9. Esses mesmos indígenas haviam se revoltado em 1923 

na serra da Pitanga. Além disso, será com o estabelecimento de 
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caminhos de ligação dessa área com a cidade de Guarapuava, 

que as terras em questão tornam-se objeto de interesse por parte 

de grupos de grileiros, que irão buscar legitimarem-se como 

proprietários 10.  

Voltando ao rocio, no ano de 1926 o novo prefeito Sr. 

Francisco Solano Alves de Camargo, enviou a Câmara o projeto 

de lei sobre a colonização do rocio de Guarapuava, o qual, no seu 

artigo n.º 3, definia as terras a serem ocupadas: 

Das terras do rocio não aforadas ou destinadas a qualquer 

serventia comum, em campo ou mato, a prefeitura mandará 

dividir até mil alqueires em lotes de cinco a dez alqueires para 

vender a pessoas que exerçam a profissão de colonos, nacionais 

ou estrangeiros, que preencham as condições das leis federais 

sobre colonização11. 

Na passagem acima se percebe uma mudança, agora 

o nacional aparece também qualificado como colono. No ano 

seguinte, 1927, as terras do rocio continuavam a ser demarcadas. 

Ainda na legislação de sua colonização estão definidos no artigo 

4º e 5º que os lotes terão entre 5 e 10 alqueires e cada colono 

terá direito a um lote e com obrigação manter “cultura 

efetiva” no terreno. A preocupação em relacionar diretamente o 

direito ao lote com o seu cultivo reforça a estratégia da prefeitura 

municipal em aumentar a oferta de gêneros alimentícios no 

município. Também aponta qual seria o sentido desses pequenos 

lotes na visão da prefeitura. Pois que o termo “ cultura efetiva” 

deixa margem para a existência de formas de cultura “não efetiva” 

ou seja, usos da terra desqualificados pelo projeto. Assim, apesar 
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do trabalhador nacional também ser qualificado como colono para 

a ocupação do rocio, a propriedade desses pequenos lotes estava 

condicionada as suas formas de uso.

Essa versão final do projeto foi aprovada  pela Câmara, 

sob a presidência de Izidoro Keche, ainda em 1927. O nome desse 

edil logo estará envolvido em uma outra forma de re-ocupação de 

terras no município. Acompanhando a documentação levantada 

por essa pesquisa, pode-se perceber que outras áreas do município 

estavam sofrendo processos de grilagem, com a criação de 

variados documentos que legitimassem a propriedade particular 

sobre imensas extensões de terras. Assim, uma nova questão é 

desenhada, não só os grupos humanos eram qualificados ou 

desqualificados, mas esse processo estava imerso em um universo 

de expropriação/concentração das terras do município e em muitos 

casos legitimando-o, como será demonstrado abaixo.

No mesmo ano de 192712, analisando os processos crimes 

do período em relevo, é encontrado um processo movido pelo 

Estado do Paraná na figura do Procurador Geral da Justiça nele um 

amplo mapa da grilagem no município de Guarapuava pode ser 

composto. Apesar de tratar-se apenas de três imóveis: Boa Ventura, 

São Manoel e Guavirova, o questionamento da legitimidade dos 

documentos apresentados pelos pretensos proprietários possibilita 

a compreensão de toda uma rede de grilagem que compreendia 

fazendeiros, tabeliões, juízes e políticos, ligados por filiação político 

partidária ou por relações de parentesco.

Nesse sentido o processo crime 1444/1927 da Comarca 

de Guarapuava, aponta o conflito entre duas visões sobre o que 

seriam terras devolutas no Estado e como essa definição foi essencial 



362

para o desenvolvimento da prática da grilagem na região. Assim, 

tanto o Promotor da Comarca, quanto o Procurador do Estado, 

defendem em todo o processo, que a não existência nos Cartórios 

Cíveis da Comarca de processos relativos a divisão de terras e 

demarcações dos referidos imóveis, invalidava as transcrições feitas 

desses no Registro de Imóveis local. Por outro lado, o Juiz da 

Comarca, apontava  que a existência do registro dos imóveis abria 

a possibilidade que os processos tivessem existido, pelo menos “até 

que se prove o contrário”13 . E é esse o argumento que fundamenta 

o seu indeferimento do referido processo. No correr dos tramites 

o promotor entra com recurso no Supremo Tribunal de Justiça 

do Estado, respondendo que todas as terras não legitimadas são 

devolutas, com base na lei de terras de 185014. O embate continua 

e são juntados ao processo outros registros dos mesmos imóveis, 

mas agora em outros cartórios ( Tibagy e Imbituva).

Destaca-se a participação do ex-prefeito municipal 

de Guarapuava, entre 1920 e 1924, e elaborador do projeto 

de colonização do rocio, analisado ao início desse texto, como 

testemunha no referido processo. Pois que, o senhor Romualdo 

Baraúna, fora também o Comissionário de Terras da região em 

1922, encarregado de disciplinar a re-ocupação das terras do 

município de Guarapuava e o primeiro a denunciar a prática de 

grilagem em questão. O seu relatório do período está encartado no 

processo sobre a grilagem das terras devolutas em questão. Nele 

Baraúna, respondendo a crítica, por ele mesmo apontada, que 

estaria apenas perseguindo seus adversários políticos ao denunciar 

a apropriação de terras devolutas por particulares, afirma que 

sua função era: “[...] uma obra moralisadora e acauteladora de 
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patrimônio do Estado que, por tortuosos meios, se pretende 

dilapidar (sic)”15. O ex-prefeito ainda afirma  sobre os imóveis 

em disputa serem os documentos apresentados pelos supostos 

proprietários “a mais desabusada fraude engendrada e levada a 

efeito [...]”16

A presente pesquisa está em andamento e ainda demandará 

uma análise rigorosa do processo e dos envolvidos, bem como da 

construção de uma verdade jurídica através de efeitos discursivos, 

que permitiram, ao final do caso, a derrota do Procurador Geral 

em favor dos supostos proprietários no Superior Tribunal, sob o 

argumento de ter “o senhor Desembargador, Procurador Geral 

da Justiça, englobado em uma só petição, três  pedidos diferentes 

de cancelamento de transcrições de sentenças, que exigem provas 

diferentes, completamente separadas e peculiares a cada um dos 

imóveis17”. Os fundamentos burocráticos do próprio trâmite 

jurídico acabavam por assumir o espaço central dos debates, 

esvaziando a denúncia inicial, que fica esquecida e sobrepujada 

pela constituição de uma relação de verdade nas próprias práticas 

judiciárias. 

Destaca-se ainda que Baraúna refere-se ao envolvimento 

do tabelião de Guarapuava, o Sr. José de Mattos Guedes na 

manipulação da documentação sobre os imóveis. Tal senhor, 

quase trinta anos depois, será apontado como o principal forjador 

de documentos para os grileiros quando da Revolta do Tigre em 

1955 novamente na região de Pitanga18. Falta ainda apontar 

que o presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, citado 

anteriormente na aprovação da colonização do rocio, aparece 

arrolado no processo, além do próprio Juiz da Comarca que 
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indeferira inicialmente o pedido do promotor, ser ligado por 

parentesco a um dos favorecidos pelo grilo. 

Assim, pode-se aferir que a re-ocupação de terras no 

município de Guarapuava entre os anos 20 e 30, não diz apenas 

a uma pequena faixa chamada de rocio em um processo isolado 

de colonização, mas a uma inserção na dinâmica da grilagem 

no Brasil e a conseqüente expropriação de posseiros e colonos 

daí advinda. A hipótese principal da presente pesquisa é que 

se por um lado existe a falsificação e a confusão proposital de 

documentos, nomes, datas e medições, no intuito de legitimar 

o grilo, por outro, esse processo passa pela deslegitimação dos 

trabalhadores nacionais e da delimitação dasa atividades dos 

colonos estrangeiros. No caso dos colonos a definição do seu papel 

civilizador é acompanhada por uma oportunidade lucrativa para 

parcelas da classe, dominante local, como potenciais compradores 

de lotes em terras anteriormente griladas ou são interessantes 

para a prefeitura municipal, que busca aumentar a arrecadação 

de impostos. 

 A grilagem no Paraná é uma problemática recorrente 

na historiografia19, são dois momentos os mais abordados: o 

final do século XIX e início do XX através das concessões feitas 

a Obrages20, por parte do governo do estado, e os anos 1950, 

durante os dois mandatos de Moises Lupion, quando posseiros e 

colonos se rebelam contra a grilagem por parte das colonizadoras 

apoiadas pelo governador. Até o presente momento, o caso de 

Guarapuava na sécada de 1920 lança mais problemas do que 

respostas, porém parece estar inserido nessa dinâmica, reforçada a 

partir da constituição de 1891, que ao passar as terras devolutas 
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para a responsabilidade dos estados, deixava essas terras nas mãos 

de oligarquias locais e de suas práticas de grilagem. Isso confirma-

se no caso de Guarapuava, através do cruzamento dos nomes 

envolvidos no processo, porém aqui também aparecem  conflitos 

entre as frações de classe dominante, como indica o relatório de 

Baraúna e suas disputas políticas..

Ao analisar algumas características do projeto da prefeitura 

municipal de Guarapuava  para a colonização e dialogá-lo com 

o processo crime sobre grilagem de terras no mesmo período 

e região, podem ser percebidos alguns indícios  profícuos para 

reflexão sobre os conflitos que envolvem a terra no Brasil.  Esses 

indícios apontam para a constituição de processos de identificação 

deteriorada e de formas de inclusão/exclusão de grupos humanos 

através de diferentes concepções de propriedade rural e uso da 

terra..  

Ao se compreender as visões de futuro presentes nessas 

documentações, nas quais o trabalhador identificado como 

“nacional” sofre uma desvalorização mediante a construção de 

outros sujeitos civilizadores, pode ser percebido uma delimitação 

de papéis sociais para cada grupo, criando um universo relacional 

no qual, a inclusão ou exclusão ao acesso a terra, é justificada pela 

caracterização de competências naturalizadas para esses  grupos 

humanos. 

A pesquisa tem apontado que, além de ser um momento 

profícuo para reflexão sobre a questão da terra no sul do Brasil, 

os conflitos e diferenças ali engendrados inserem-se e respaldam 

um processo de legitimação/deslegitimação de diferentes usos e 
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propriedades da terra. A pesquisa histórica sobre esses processos 

locais está sempre inserida em um panorama mais geral. Pois 

tais processos parecem indicar, por um lado, uma relação como 

os projetos nacionais para o mundo rural, os quais também 

construíam caracterizações e (in) competências para determinados 

grupos humanos. Por outro lado, escamoteavam a exclusão do 

acesso a terra por parte das populações pobres do país. 

Em tempo:.....Pequenos problemas de pesquisa, porém eles 

lembram que: “O historiador não deve temer as mesquinharias, 

pois foi de mesquinharia em mesquinharia, de pequena em 

pequena coisa, que finalmente as grande coisas se formaram. À 

solenidade de origem, é necessário opor, em bom método histórico, 

a pequenez meticulosa e inconfessável dessas fabricações, dessas 

invenções”21. Cabe ao historiador olhar essas pequenas fabricações 

inconfessáveis, que legitimaram e legitimam as relações de longa 

permanência que organizam o mundo rural no Brasil, e fazer uma 

história desconfortável para os que escolhem acreditar nos mitos 

de origem da terra forjados em papel. 



Fronteiras: 
espaços simbólicos e materialidades

 por Liliane Freitag1





Fronteira, fronteiras, categoria polissêmica, concepção ou 

conceito o qual nas ultimas décadas, o campo da antropologia 

cultural, na mesma linha de análise da sociologia rural e a 

sociologia interpretativa de Pierre Bourdieu, vem tecendo leituras 

significativas, muitas das quais, venho dilogando no sentido de 

construir argumentos que possibilitem uma interpretação que 

ultrapasse aquela visão de fronteira como caminho que “convida 

ao movimento” “linha que desaparece a medida que os homens 

caminham em direção dela”: expressões recorrentes no imaginário 

coletivo, cuja raiz reside na problemática levantada pelo jovem 

Turner em 1893, quando da publicação de  sua teoria da fronteira, 

momento em que supostamente a “linha de fronteira havia 

desaparecido”devido ao movimento histórico da sociedade rumo 

ao oeste.    

Certamente que desde o XIII Simpósio da Associação 

Nacional de História em Curitiba no ano de 1985, abriu-se um 

caminho interessante que pretendia indicar novas possibilidades 

para o universo das pesquisas regionais. 

Na ocasião, a mesa redonda acerca do tema história 

regional resultou na reunião dos nove ensaios que compõem  

“República em Migalhas”, revelavam o crescente interesse sobre 

a questão regional. Na obra, Janaina Amado, Rosa Maria Godoi, 

Sandra Jatahy Pesavento, Maria de Lourdes Jianotti, e Ana Maria 

Brumaster, dentre outros pesquisadores, apontavam possibilidades 

em direção a chamada história regional. Sabiam que adentrar no 
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tema impunha transpor impasses teóricos e epistemológios, tais 

como aqueles apontados por Rosa Maria Godoi2. 

Doze anos após tais colocações, e mais de dois séculos do 

que Turner chamou de “grande movimento histórico americano” 

sobre a fronteira – categoria do espaço – ela sobrevive oscilando 

entre a espécie de espaço-imagem que separa sujeitos e nações, e a  

representação de um lugar aberto, espaço que não se limita a um 

território específico, mas que é fluido, que se modifica a medida que 

é conquistado devido ao avanço de expansão humanas reconhecidas 

pelo atributo: frentes pioneiras, , - seguindo especificamente 

Turner. Assim posta a fronteira sugere movimento de sujeitos que 

cruzam a geografia de um espaço supostamente natural para se 

fazer criação social.

Ainda temos dificuldade de reconhecer que a fronteira 

é um lugar que como outros agrega sujeitos, culturas, relações 

interétnicas e de poder, lugar que une e que cria a novidade, lugar 

de mitos, belezas, vidas, tensões, tristezas, e mortes.  

Quero ressaltar que a fronteira é uma região que existe 

segundo a concepção que a revela, a exemplo do paradigma 

político propalado  pelo século XIX, o qual recorre a representação 

de fronteira, através da noção de espaço administrativo, militar, 

vital. Interpretação que adquire um papel fundamental para 

o fortalecimento dos Estados, posto que cumpria  o papel de 

edificar alicerces políticos territoriais para a legitimidade dessas 

instituições. A noção fronteira, sugere uma região ou espaço de 

dominação e exercício do poder de Estados-nação, cujas bases 

assentam-se na própria etimologia do termo região3.  O termo 

região é proveniente do latim régio, rex, regis, regula, rectum, 
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que denota reger, dirigir, comandar, governar, enfim, dominar 

um território, e não apenas delimita-lo.  

Contudo, interpretações acerca de narrativas explicativas 

sobre a categoria fronteira adquiriram destaque no cenário 

internacional pós-década de 1980, como resultado de mudanças 

no campo das ciências especialmente com a com as propaladas 

discussões em torno da crise ou não no campo das ciências, - para 

lembrar o editorial dos annales da primavera de 1988. De lá para 

cá é fato que sobre o tema, ecldiram pontos de vista que tem 

questionado leituras dos postulados geopolíticos Ratzelianos, os 

quais alicerçavam representações de fronteira como uma linha 

limite, fim de dado domínio e o começo de outro sacralizando a 

separação de sujeitos e Instituições. 

Na minha análise, a idéia fronteira adquire sentido amplo 

e é vista como um lócus privilegiado que nasce com movimento 

próprio, cujo dinamismo do encontro de diferenças, economias, 

trocas simbólicas, vidas, faz dessa região um espaço que é gestado 

em relações sociais. Uma região que como tantas cria, re-cria, 

universos, paisagens sociais, unidades simbólicas, de produção, 

circulação e de idéias. Sugiro ainda que fronteira é experiência 

que carrega consigo lógicas culturais caracterizadas por mudanças 

contínuas e próprias das culturas lá existentes. Portanto, não é 

um espaço- linha que separa. A fronteira é ainda paisagem social 

dinâmica sobre a qual sistemas sociais e seus códigos de símbolos 

e signos são construídos.  Na esteira de tal explicação o conceito 

político de fronteira deixa de ser uma linha de fratura, que separa 

identidades, e avança sendo concebido como espaço híbrido pela 

imbricação de culturas.
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Nessa leitura ou re-leitura a  fronteira ou as fronteiras 

consistem em espaços imbricados em dinâmicas, como conjunto 

de jogos e possibilidades que são fabricados em determinados 

contextos, pelos grupos. Desse ponto de vista, o parâmetro que 

utilizo refere-se que são as experiências e as percepções sociais que 

forjam esse espaço e não sua utilidade política. 

Entendo ainda que a fronteira - é lugar assentado em 

territorialidades: termo esse que expressa um espaço carregado 

de traços culturais, identitários, imagéticos e simbólicos, tal como 

apregoado segundo a vertente cultural-simbólica da geografia 

cultural, constituído, portanto de vidas, testemunhos de história, 

- “caldeirão cultural”. (HAESBAERT, 2006; ALMEIDA; RATTS, 

2003; SACK, 1986). Encaminhamento que bebe da vertente 

humanística da geografia e não exclui a materialidade do espaço. 

Ao contrário, reafirma sua territorialização, pois na fronteira 

sujeitos tecem, criam, realimentam e reinventam sua cultura, 

seus símbolos, seu modo de vida e suas tensões e conflitos. Negar 

as relações entre sujeitos e território recusando  pressupostos de 

pertencimento e conflito bem como suas memórias e identidades 

é negar a historicidade para esse território. 

Sugerimos assim, uma leitura de fronteira pela recuperação 

do conceito de rugosidades, - ,  marcas de tempo, da memória e 

das relações de trabalho, de um momento de produção, conforme 

proposto por Milton Santos, agregando a essa idéia, dinâmicas 

de pertencimento e conflitos não só daria  maior  plasticidade 

ao conceito como também ultrapassaria qualquer leitura reduzida 

ao universo dos modos de produção ou ao campo do político. A 

fronteira deixa de ser limite para exprimir lócus de intervenção 
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social como experiência única e não unívoca, expressão da sociedade 

que a forjou, pois são os acontecimento em dadas circunstância 

de ocupação e (re)ocupação do território que forjam os espaços4.  

Nesse sentido, são os eventos que tecem e criam espaços-fronteira 

dotando-os identidade. Como realidade portanto, não existe a 

priori, é  construção em um  instante da sociedade. Sua longevidade 

é assegurada no conhecimento e re-conhecimento de traços que os 

distinguem dos demais espaços. 

Concordamos com Jean Cheasneaux, segundo o qual 

o conceito de fronteira zona é expressão de espaço como palco 

de disputas e conflitos, de afirmação de autoridade e múltiplas 

manifestações de poder, relações interétnicas e representações 

sociais. 

Por essa via, as práticas, referentes à apropriação, 

valorização, construção simbólica, quanto às maneiras com que 

os sujeitos interpretam, se relacionam no e com o espaço, e com 

outros sujeitos e espaços, é que produzem a fronteira, ou ainda 

para usar a expressão forjada por José de Souza Martins são as 

circunstancias que produzem a fronteira. Portanto, a fronteira é 

definida pelos processos que a formam e transformam, quais sejam: 

os grupos sociais, projetos de Estado, o capital e os interesses a eles 

agregados, tal como proposto por Pierre Bourdieu. Acrescenta-

se a formação da fronteira, as territorialidades como marcas do 

simbólico, e por extensão, do sagrado e do profano. Pierre Bourdieu 

sugere que a fronteira é produzida via universo de representações 

sociais que adquirem legitimidade a medida que se fundamentam 

na realidade. Nesse sentido, são os processos de conhecimento e 

re-conhecimento que legitimam as representações de fronteira. Os 
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discursos por sua vez, desempenham a função criadora do mundo 

social. Para Bourdieu essa máxima também é verdadeira  para as 

noções  “região” e “fronteira.” A luta por se definir a identidade 

de uma região busca fundamentos em representações mentais e em 

representações objetais as quais se sedimentam na língua e no sotaque, 

e também em bandeiras e insígnias, respectivamente. Entretanto, 

a estabilidade ou a provisoriedade das identidades conferem a 

elas a plasticidade inerente ao tema5. Identidade, assunto que é 

pela própria natureza ambivalente é assentada em sentimentos de 

pertença e, conforme destacado por Bauman (2005, p. 19), não 

possuem a firmeza de uma rocha. Portanto, reforça o autor,  

[...] não são garantidos por toda a vida, são bastante negociáveis 

e revogáveis e, de que as decisões que o próprio indivíduo toma os 

caminhos que percorre, a maneira como age [...] são fatores cruciais 

tanto para o pertencimento quanto para a identidade6.  

Assim sendo, as identidades se revelam em construções 

dinâmicas e transitórias pelo encontro entre as diferenças, 

conforme também destaca Santos (1997) e Martins [   ]  

Agrega-se a essa discussão a possibilidade da fronteira ser, 

para além de uma materialidade geográfica e uma circunstancia 

um caso particular de identidade social regida por várias situações 

ou eventos que por sua vez, refletem identidades em artifício. A 

fronteira é portanto, uma rede de práticas e significados temporários 

para os sujeitos que nela se inscrevem cujas delimitações de ordem 

política, consistem em atos de envergadura meramente jurídica7. 

Identidade ou identidades, tema inerente a fabricação dos 

espaços, temática sem a qual relegar-se ia esse espaço a critérios 
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objetivos. Portanto, fronteiras consistem em espaços sociais 

distintos que se edificam segundo processos internos transitórios.  

Região que agrega territorialidades, culturas, diversidades. 

Seguindo essa porta de entrada, fronteiras se definem também pela  

existência de suas línguas, com um contato histórico e genealógico 

muito estreito, que é – no caso específico da tríplice fronteira 

internacional extremo-oeste paranaense, - do português-espanhol; 

ou ainda por outra, que é a história de contato dessas línguas. 

Assim também se faz a fronteira , ou seja, compartilhada pela 

história de outras línguas com quais convivem e/ou entram em 

conflito. Ambas as condições são reforçadas pelo modo como 

nossas fronteiras políticas foram sendo constituídas ao longo 

da história8.

Fronteira, fronteiras, categorias criadas e, cuja essência 

não deve ser reduzida a lugares geográficos, porque ela é definida 

pelas ações, pelas práticas sociais em uma relação indissociável  

para com as representações sociais. 

Esse caldeirão de contribuições me fez entender que a 

sociedade faz a fronteira assim como a fronteira faz a sociedade em 

uma relação dialética pelo impacto de uma sobre a outra. Realidade 

social forjada na diversidade dos olhares , pela riqueza de valores, 

ambíguos ou até mesmo dúbios, mas por certo, permanecerão 

sempre incompletos, inacabados, intrigantes9.

Estaria eu dando conta de abrir a possibilidade de pensar a 

categoria de forma original? O campo científico, é que vai dizer.  

O conjunto dessas dinâmicas constroem a fronteira: 

fronteira conceito, fronteira real, fronteira representação mediadas 

pelo encontro de projetos que transformam o lugar e faz dele um 
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espaço de práticas sociais que se manifestam de forma indissociável 

as representações10. 

Tal perspectiva, a fronteira percebida – ao menos no âmbito 

teórico, quer chamar a atenção que cada fronteira é específica e 

tem sua longevidade assegurada em contextos particulares, a 

exemplo daquela fabricada para o perímetro que segue a margem 

direita do Rio Paraná, na extensão que vai entre as localidades de 

Guairá a Foz do Iguaçu. 

Narradores tais como Manoel de Azevedo da Silveira 

Neto, José Cândido Muricy, Domingos Nascimento, José de 

Lima Figueiredo, Julio Nogueira, Pietro Cezar Martinez, assim 

propalaram a fronteira internacional extremo-oeste paranaense 

entre o fim do XIX e as três décadas do XX. Viajantes para os 

quais, o isolamento corresponde a predicados negativos: uma 

muralha que deveria ser derrubada, obstáculo que estagnava o 

progresso, distância que impedia, portanto, a brasilidade. Por 

um lado, lançam-se vozes propalando suas  benesses locais, - 

fauna, flora, cachoeiras, terras abundantes quiçá férteis, - área 

vivaz exuberante em de tonalidades, por outro, solidão, morte e 

desencantamento. Imagens que fazem a fronteira, espaço marcado 

pela transitoriedade de práticas e representações sociais. Tais 

imagens traçadas para uma terra em que a conquista política não 

expressa conquista econômica e cultural. Esse amplo conjunto de 

dizeres revela um modo de ver e de ser dessa fronteira11 reiterando 

a existência da  categoria sertão presente no pensamento social 

brasileiro que visa tecer uma idéia de Brasil12. Sertão é rico artefato 

para a composição da identidade e para a afirmação do Estado-

nação. Para Amado (1995, p. 145): 
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[...] no conjunto da história do Brasil, em termos de senso 

comum, pensamento social ou imaginário, poucas categorias 

têm sido tão importantes para designar uma ou mais regiões, 

quanto a de sertão. Conhecido desde a chegada dos portugueses, 

cinco séculos depois, “sertão” permanece vivo no pensamento e 

no cotidiano do Brasil, materializando-se de norte a sul do país 

como a sua mais relevante categoria espacial.   

Destarte, sertões do Brasil, ou ainda os sertões do Iguassú 

no que tange estritamente ao território fronteira internacional 

extremo-oeste paranaense, imagem que nasce ora sugerindo 

mitos e encantamentos ora solidão e desapontamento tal como 

expressados por um filósofo na fronteira. Refiro-me as palavras de 

Joaquim de Salles Torres Homem assim expressas em Relatório 

Anual de 189713: 

Não sei se autoridades competentes classificam esta localidade como 

posição estrategica. 

Estou convencido de que não lhe cabe a titulo algum aquelle caracter 

militar, quer na defensiva, quer na offensiva.

Na aggressão, os únicos vizinhos a temer, os Argentinos, não cogitariam 

por certo de procurarem esta Colonia afim de transportarem-se ao 

Estado do Paraná, tendo de percorrer sertões e brenhas de mais de 

sessenta leguas de extensão, 

devo accentuar as repetidas deserções dos soldados, que attribuo 

a diversas causas; facilidade para a fuga com destino ao vizinho 

territorio estrangeiro; falta de inferiores idoneos para vigilância de 

quartel; atrazo nos pagamentos etc
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Não tendo encontrado nenhum elemento de progresso de 

ordem moral, fiz abrir uma escola mixta de ensino primário, 

destinada aos filhos dos Colonos. 

Eis assim a fronteira: abundante, rica , vazia, bárbara, 

lugar de vidas e mortes, lugar de não pertença, e ainda conforme 

sugerido pelo militar: lugar de sensação de “ não estar de 

todo,14”



379

Notas 





Camponês: uma Controvérsia ConCeitual

por Angelo Alves Carrara/UFJF 

1 GENOVESE, Eugene. In red and black: marxian explorations in Southern 
and Afro-American history. New York: Pantheon Books, [1971], p. 4. 

2 CARRARA, Angelo Alves. Minas e currais; produção rural e mercado 
interno de Minas Gerais, 1674-1807. Juiz de Fora: UFJF, 2007, pp. 261-
2.

3 ROCHA, José Joaquim da Rocha. Memória histórica da Capitania de 
Minas Gerais [1780]. in: Revista do Arquivo Público Mineiro, vol. 2, n. 
3, pp. 507/478.

4 É como assim se declaravam numa representação sobre o imposto do 
sal e dos dízimos em 1822. Revista do Arquivo Público Mineiro, vol. 3, 
pp. 45-52. Distinção que Francisco Andrade também notou em algumas 
freguesias de Mariana no primeiro terço do século XIX. ANDRADE, 
Francisco Eduardo de. A enxada complexa; roceiros e fazendeiros em Minas 
Gerais na primeira metade do século XIX. Belo Horizonte, UFMG, 1996 
(dissertação de mestrado).

5 MACHADO, José Pedro. Dicionário etimológico da língua portuguesa. 
2. ed., Lisboa: Confluência, 1967, verbete “tabaréu”; FREIRE, Basílio 
Teixeira de Sá Vedra. Informação da Capitania de Minas Gerais [1805]. 
RAPM, vol. 2, p. 674; RAPM, vol. 4, p. 733.

6 Assim registraram os recenseadores a principal ocupação dos habitantes 
dos distritos marianenses em 1804; a esse respeito, cf. COSTA, Iraci del 
Nero da. Vila Rica: população (1719-1826). São Paulo, IPE-USP, 1979 
(Ensaios Econômicos, 1), p. 219; RAPM, vol. 40 (1995), p. 67. Cf. o 
exemplo de João Gonçalves Duarte, homem pardo casado, de 49 anos, que 
vivia em 1804 no distrito de Furquim de plantar em terras alheias feijão, 
milho e arroz para comer e nas vagas põe dois escravos no jornal”.

7 SAINTE-CROIX, Geoffrey. E M de. The class struggle in the ancient 
Greek world; from the Archaic Age to the Arab conquests. New York: 
Cornell University Press, 1981, p. 9.

8 A transliteração do alfabeto grego segue a ISO 843: 1997; a do alfabeto 
cirílico a ISO 9:1995 e a do alfabeto árabe a ISO 233:1984. 



382

9 Trata-se do documento de número 67002, do ano 567, proveniente da 
vila de Aphrodito. MASPERO, Jean. Papyrus grecs d’époque byzantine. 
Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire. Cairo: 
Imprimerie de l’Institut français d’archéologie orientale, 1911, vol. 51). 

10 Xenofonte. Oeconomicus, 5.4; PLATÃO. República, 8.565. Com 
este mesmo sentido Plutarco (Theseus. 25) traduz “autourgoi” por 
“geōmoroi”.

11 Sobre a correspondência entre o que proponho ser versões em diferentes 
províncias lingüísticas de um texto comum escrito originalmente em fenício, 
Cf. CARRARA, Angelo Alves. Geoponica and Nabatean Agriculture: 
a new approach into their sources and authorship. Arabic Sciences and 
Philosophy, Cambridge University Press, vol. 16, n. 1, p. 103-132, 2006.

12 Para a análise de Hesíodo cf. STE. CROIX, Geoffrey E. M. de. The class 
struggle in the ancient Greek world; from the Archaic Age to the Arab conquests. 
London: Duckworth, 1981, em especial as pp. 278-279. É muito significativo que 
dmōos/dmōios ocorra exclusivamente na linguagem poética (em Homero, Hesíodo, 
Eurípides e Apolônio de Rodes), enquanto doulos, que só ocorra em Homero sob 
a forma doulē duas vezes, tenha se tornado a forma usual no período clássico. As 
observações de Hesíodo parecem derivadas do fato de que as relações de trabalho no 
interior do que ele considera a unidade de produção padrão encontram-se a meio 
caminho entre o campesinato puro e a unidade escravista. A caracterização da 
unidade de produção que Hesído tem em mente, cf. Trabalhos e dias, em especial 
os versos 405-414: “Primeiro, pois, uma casa e uma mulher e um boi de arado 
– [mulher] comprada, não desposada – para seguir os bois e deixar tudo pronto em 
casa” (oikon men prōtista gunaika te boun t’arotēra,/ktētēn, ou gametēn, hētis kai 
bousin hepoito,/chrēmata d’en oikōi pant’armena poiēsasthai). Os próprios termos 
correspondentes na linguagem hesiódica permitem compreender melhor esta relação. 
As distinções de senhores e servos, na execução das atividades rurais não são ainda 
claras: “arrojar-se juntos servos e senhor lavrar a terra na estação devida” (v. 459: 
epormēthēnai homōs dmōes te kai autos auēn kai dier’ēn aroōn arotoio kath’hōrēn). 
A indistinção é também visível no conselho que dá quanto ao número de filhos. 
Como na propriedade camponesa filhos equivalem a força de trabalho, Hesíodo 
conta com eles para assinalar a prosperidade possível decorrente de seu maior número 
(v. 376-380). Em seu comentário a Hesíodo, Aristóteles (Oeconomica 1343a) só 
considera o verso 405, e refere-se à mulher como eleuthera [mulher casada: to de tōn 
eleutherōn], apesar de o verso seguinte qualificar claramente que se trata de uma 
escrava doméstica.



383

13 Note-se que ’akkār não é termo original árabe, mas tomado de empréstimo ao 
aramaico ikkār “lavrador” [literalmente “arador”, forjado a partir de ’kr, “arar”]. 
Esta raiz é a que se manteve no hebraico ikkar e no acádio ikkāru, e encontra 
correspondência no sumério engar, “lavrador”.

14 COLUMELLA. De agricultura, 11.1.3-4. Pouco adiante, Columella 
emprega a palavra agricola para designar os agricultores livres. Columella 
se mostra saudoso da antigüidade romana, em que o pater familias era 
lavrador (1.15: “omnes enim ... patres familiae falce et aratro relictis 
intra murum correpsimus et in circis potius ac theatris quam in segetibus 
ac vinetis manus movemus” – “todos [nós], de fato, ... pais de família, 
[havendo] abandonado a foice e o arado [e] congregados dentro da cidade 
e nos circos e teatros, de preferência às searas e vinhedos movemos [nossas] 
mãos”). Mas não esperemos que nosso saudo autor se habilite a seguir o 
exemplo de seus ancestrais...

15 ABU L-JAYR. Kitāb al-filāḥat [Tratado de agricultura]. Madrid: 
Agencia Española de Cooperación Internacional/Instituto Internacional de 
Cooperación com el Mundo Árabe, 1991, pp. 139-42; CORRIENTE, F. 
A dictionary of Andalusi Arabic. Leiden: Brill, 1997.  A epítome se acha 
publicada: VÁZQUEZ DE BENITO, C. El manuscrito número XXX de 
la Colección Gayangos (folios 1-98), Boletín de la Asociación Española de 
Orientalistas, v. 9, pp, 73-124, 1973, e v. 10, pp. 215-308, 1974.

16 As primeiras ocorrências de pagan em inglês datam do século XIV, 
enquanto desde antes do século XII a palavra para pagão era heathen, 
curiosamente forjada sobre heath, terra não cultivada.

17 Uma suposta primeira ocorrência data de 1140, em que païsant  é 
identificado como “celui qui habite la campagne et cultive la terre” 
(GAIMAR, Geoffroi. L’estoire des engleis. Oxford: B. Blackwell, 1961, 
2419). Na porção grega do Império, já no século I da era cristã, o termo 
grego ethnikos, que originalmente significava “nacional”, passou a 
significar “estrangeiro” e “pagão”. Por idêntica transformação passou o 
termo gentilis, na época clássica significando “nacional” e a partir do século 
IV, “pagão”. Cf. DU CANGE, Charles du Fresne. Glossarium ad scriptores 
mediae et infimae Latinitatis. Frankfurt am Main: Officina Zunneriana, 
apud Johannem Adamum Jungium, 1710, vol. 4, pp. 99-100.

18 VASMER, Max. Etimologičeskii slovar’ russkogo iazyka. Moscou: 
Progresso, 1964-1973.
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19 É curioso que Bluteau também tenha uma idéia que se aproxima do saudosismo 
de Columella: “Aos homens desta era, quando ouvem falar em lavradores e pastores, 
se lhes representa a figura e miséria de uns pobres rústicos e vilões, como os nossos, 
que levam triste e penosa vida, sem criação, sem estudo, nem estimação alguma. Não 
consideram estes tais que na maior parte do mundo pelo espaço de alguns quatro 
mil anos os homens mais nobres foram de ofício e profissão lavradores. Nas obras 
de Homero se vêm na Grécia Reis e príncipes que vivem dos seus gados e dos frutos 
das terras, amanhadas e beneficiadas por suas mãos. Compôs Hesíodo um poema 
em louvor e recomendação da cultura dos campos, como o único meio de subsistir 
e enriquecer honradamente”. Mas igualmente não esperemos que a aristocracia 
fundiária lusitana siga os exemplos assinalados...

20 Veja-se, por exemplo, a classificação da sociedade ateniense em classes 
sociais (genos) que faz Platão (Timeu 17c): “ar’ oun ou to tōn geōrgōn 
hosai te allai technai prōton en autēi chōris dieilometha apo tou genous 
tou tōn propolemēsontōn”; “pois então não começamos primeiramente por 
tratar separadamente a classe dos lavradores em si, assim como a dos outros 
ofícios, da classe dos seus defensores [literalmente: os que fazem guerra 
em defesa de]?”; o mesmo em Aristóteles, Política, 4.1290b38; 1291a33;  
1295b1, em que o Autor trata dos tipos (mērē) de cidadãos. 

21 ARISTÓTELES, Política, 6.1323a5.

22 DAVIES, Anna Morpurgo. Mycenean and Greek language. In DAVIES, 
Anna Morpurgo & DUHOUX, Yves. Linear B: a 1984 survey. Louvain-
la-Neuve: Peeters, 1988, pp. 75-125, pp. 90-1. Para os termos em grego 
micênico, cf. JORRO, Francisco Aura. Diccionario micenico. Salamanca: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1993, s. v. do-e-ro e we-
ka-ta.

23 LENIN, V. I. The Development of Capitalism in Russia; the process 
of the formation of a home market for large-scale industry. In: Lenin’s 
Collected Works. 4. ed., Moscou, Progresso, 1964, vol. 3,  pp. 21-608 (1. 
ed. russa em 1899).

24 LENIN, V. I. The Workers’ Party and the Peasantry Written. Iskra, no. 
3, abril de 1901 (Lenin’s Collected Works. Moscou: Progresso, 1964, vol. 
4, pp. 420-428.

25 ENGELS, Friedrich. “Die Bauernfrage in Frankreich und Deutschland” 
[A questão camponesa na França e Alemanha]. Escrito entre 15 e 22 de 
novembro de 1894, e publicado primeiramente no Die Neue Zeit, Nr. 10, 
13. Jahrgang, I. Band, 1894-1895.



385

26 Isto nos faz lembrar de Balzac na apresentação do seu Les paysans: “vouz  
allez voir cet infatigable sapeur, ce rongeur qui morcelle et divise le sol, le 
partage, et coup un arpent de terre en cent morceaux convié toujours à ce 
festin par un petite bourgeoisie qui fait de lui, toute à la fois, son auxiliaire 
et sa proie”. 

27 CARDOSO, Ciro Flamarion. Camponês, campesinato: questões 
acadêmicas, questões políticas. In: CHEVITARESE, André Leonardo. O 
campesinato na História. Rio de Janeiro: Relume Dumará-FAPERJ, 2002, 
pp. 19-38.

28 KERBLAY, Basile. A. V. Chayanov: life, career, works. In: CHAYANOV, 
Aleksandr Vasil’evitch [1883-1939]. The theory of peasant economy (trad. 
de Organizatsija krest’ianskogo choziajstva, 1. ed. 1925). Winsconsin: The 
University of Winsconsin Press, 1966, pp. xxv-lxxv, p. xxix; THORNER, 
Daniel. Chayanov’s concept of peasant economy. In: CHAYANOV, A. V., 
op. cit., pp. xi-xxiii.

29 THORNER, Daniel. Chayanov’s concept of peasant economy. In: 
CHAYANOV, A. V., op. cit., pp. xi-xxiii.

30 KERBLAY, Basile. Op. cit., p. xxx.

31 KERBLAY, p. lxv. Esta mesma posição em KERBLAY, Basile. Chayanov 
and the theory of peasantry as a specific type of economy. In: SHANIN, 
Tedor (ed.). Peasants and peasant societies. Harmondsworth: Penguin 
Books, 1979, pp. 150-60.

32 KERBLAY, p. lxiv.

33 Luiz Flávio de Carvalho Costa entrevista Lyndolpho Silva. A construção 
da rede sindical rural no Brasil pré-1964. Estudos Sociedade e Agricultura, 
vol. 2, junho 1994, pp. 67-88. Entrevista realizada na cidade de São Paulo, 
no Instituto Cultural Roberto Morena, em 2 de abril de 1990.

34 MARIGHELLA, Carlos. Alguns aspectos da renda da terra no Brasil. 
Estudos Sociais, vol. 1, n. 1, mai.-jun. 1958, pp. 17-43.

35 DICIONÁRIO HISTÓRICO-BIOGRÁFICO BRASILEIRO. Parece 
haver unanimidade quanto a esta questão: “uma enorme diversidade 
de categorias sociais, tais como “arrendatários”, “parceiros”, “meeiros”, 
“moradores”, “ocupantes”, “sitiantes”, “colonos” passou a ser politicamente 
referida como “as massas exploradas do campo”, ou, mais comumente, 
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“camponeses” (MEDEIROS, Leonilde Servolo de. Movimentos sociais, 
disputas políticas e reforma agrária de mercado no Brasil. Rio de Janeiro: 
CPDA/UFRJ-UNRISD, 2002, pp. 17-8.

36 A Declaração sobre o caráter da reforma agrária foi igualmente publicada 
na revista Estudos sociais, de abril de 1962.

37 CARDOSO, Ciro Flamarion. Camponês, campesinato: questões 
acadêmicas, questões políticas. In: CHEVITARESE, André Leonardo. O 
campesinato na História. Rio de Janeiro: Relume Dumará-FAPERJ, 2002, 
pp. 19-38, p. 19.

38 SAINTE-CROIX, Geoffrey. E M de. The class struggle in the ancient 
Greek world; from the Archaic Age to the Arab conquests. New York: 
Cornell University Press, 1981, p. 147-162/pp. 210-211. O Autor também 
inclui em sua classificação o fato de outros trabalhadores, como artesãos, 
pedreiros e mesmo pescadores.

39 HILTON, Rodney H. The English peasantryin the later Middle Ages. 
Oxford: Oxford University Press, 1975, pp. 12-3.

40 MATOSO, José. A sociedade feudal e senhorial. In: MATOSO, José 
(dir.). A monarquia feudal, 1096-1480. Lisboa: Estampa, 1992 (História 
de Portugal, vol. 2, pp. 165-203, pp. 196-9).

41 DUBY, George. Economía rural y vida campesina en elOccidente 
medieval. Barcelona: Península, 1968, pp. 47/79-81/83.

42 ABRAMOVAY, R. De camponeses a agricultores; paradigmas do 
capitalismo agrário em questão. São Paulo-Rio de Janeiro-Campinas: 
HUCITEC-ANPOCS-Unicamp, 1992, p. 22.

43 CARDOSO, Ciro Flammarion Santana. Agricultura e capitalismo. 
Petrópolis: Vozes, 1979. p. 51. De acordo com a legislação brasileir, a 
rigor, poderíamos considerar apenas a existência do “domínio útil” sobre 
a unidade produtiva, e nem tanto o domínio pleno, que se caracteriza pela 
adjunção de todos os elementos da propriedade (uso, gozo e disponibilidade 
do imóvel). O domínio útil preencheria plenamente as condições da 
autonomia em determinados contextos, isto é, a posse, uso e gozo e mesmo 
o direito de transmissão e alienação.
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“Homem certo para o lugar certo”: colonização, edu-
cação rural e tecnização da agricultura na experiên-
cia dos Combinados Agro-Urbanos em Goiás duran-
te o governo Mauro Borges Teixeira (1961-1964)
por Carlos Leandro Esteves

* doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
Federal Fluminense

1 A Colônia Agrícola Nacional de Goiás (CANG), situada na região de 
Ceres, foi criada em 1941 como resultado de uma política de integração 
de novas áreas ao processo produtivo nacional. A Colônia tinha uma área 
de cerca de 44.500 ha e foi dividida em lotes de 20 a 50 ha distribuídos 
aos colonos. Cf.: DAYREL, Eliane Gracindo. Colônia Agrícola Nacional de 
Goiás: análise de uma política de colonização na expansão para o Oeste. 
Goiânia: Dissertação de Mestrado, UFG, 1974. Há ainda outros projetos de 
núcleos coloniais em Goiás ao longo dos anos 40 e 50. Entre 1945 e 1950 
os principais são de caráter privado. Citemos as iniciativas particulares da 
Agro-Colonizadora Industrial Ltda., da Cooperativa Italiana de Técnicos 
Agricultores(Citag) e a Colônia dos Deslocados de Guerra de Itaberaí. Essas 
iniciativas tinham como meta criar núcleos de assentamentos modernos, 
mecanizados e de grande investimento. Outra iniciativa importante foi 
a criação de um núcleo colonial na Fazenda Conceição, em Corumbá 
de Goiás, realizado pela Arquidiocese de Goiânia em fins da década de 
1950. Para um relato sobre exemplos de colonizações privadas em Goiás 
nos anos quarenta e cinqüenta, ver BORGES, Barsanufo Gomides. Goiás 
nos quadros da economia nacional, 1930-1960. Goiânia: Editora da Ufg, 
2000. Para um estudo aprofundado da experiência dos colonos da Fazenda 
Conceição, ver AMADO, Wolmir Therezio. A Igreja e a questão agrária no 
Centro-Oeste do Brasil, 1950-1968. Goiânia: Ufg, 1996.

2 Para uma analise crítica dos conflitos intra-classe dominante na Primeira 
República e dos mecanismos e estratégias de atuação das frações agrárias 
dominantes não alinhadas à oligarquia cafeeira ver MENDONÇA, Sônia 
Regina de. O Ruralismo Brasileiro (1888-1931). São Paulo: HUCITEC, 
1997.

3 SANTOS, Jose Tavares dos. “A Política de Colonização no Brasil 
Contemporâneo. In: Reforma Agrária – Revista da Associação Brasileira 
de Reforma Agrária, ABRA, vol. 15, n° 1, jan/fev/mar/abr de 1985. pp. 
18-28.
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4 Tavares do Santos compreende cronologicamente as políticas de colonização 
no Brasil a partir de 1930 até 1982 divididas em três momentos: de 
1930-1937 teria ocorrido a “colonização para os trabalhadores nacionais”, 
processo que marcaria a valorização dos trabalhadores rurais nacionais e das 
migrações internas em detrimento dos projetos de imigração estrangeira; 
num segundo momento, de 1945-1964, tem-se a “colonização como 
resposta aos movimentos sociais”, período no qual teria ocorrido uma 
inflexão nas políticas de colonização em função do crescimentos dos 
movimentos sociais rurais; e por fim, a “colonização contra a reforma 
agrária” no período de 1964-1982, anos marcados pelo regime autoritário 
militar que criando novas agências estatais destinadas a executar políticas 
agrícolas teria retomado o discurso ideológico de que a colonização era a 
única solução para a reforma agrária. Idem.

5 Nos referimos à reorganização por que passa a agricultura brasileira a 
partir da década de 1960. Trata-se da implantação de um novo padrão de 
acumulação industrial no qual a agricultura é integrada de maneira tal no 
sistema de produção que passa de mero setor fornecedor de matérias primas 
e consumidor de bens industriais para produtor-consumidor de insumos e 
maquinarias além de transformar industrialmente sua produção. Cf.: SORJ, 
Bernardo. Estado e Classes Sociais na Agricultura Brasileira. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 1986.   

6 Ver: LUZ, Gil Mendes. Planejamento e Intervencionismo Estatal em Goiás. 
Goiânia: Editora da UCG, 2001.RABÊLO, Francisco Chagas Evangelista. 
Governo Mauro Borges: Tradicionalismo, Planejamento e Mobilização 
Social em Goiás. Minas Gerais: 1978. Dissertação(Mestrado em Ciência 
Política), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal 
de Minas Gerais. SILVA, Adailton Lopes Torres da. Estado, planejamento 
e gestão pública em Goiás: os governos Mauro Borges e Marconi Perilo. 
Goiânia: 2003. Dissertação(Mestrado em Ciência Política), Instituto de 
Ciências Humanas e Letras, Universidade federal de Goiás. OLIVEIRA, 
Marisis Cunha de. Questão Agrária em Goiás: Governo Mauro Borges 
Teixeira, 1961-1964. Goiânia: 1987. Dissertação(Mestrado em História), 
Instituto de Ciências Humanas e Letras, Universidade Federal de Goiás.

7 Para uma discussão sobre a atuação de técnicos e sua influência na 
elaboração de políticas públicas no Brasil no período, ver: DREIFUSS, 
Rene Armand. 1964: A Conquista do Estado. Petrópolis: Vozes, 1981.
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8 O Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás (IDAGO), autarquia 
subordinada à Secretaria de Agricultura, foi criado em outubro de 1962 
com a finalidade de cuidar de todas as questões referentes à terra em Goiás. 
A nova agência substituiu o antigo Departamento de Terras e Colonização 
do Estado. O Contrato celebrado entre o IDAGO e o ETPAR, datado de 4 
de abril de 1963, definia o ETPAR como contratado, no qual o escritório de 
Paulo de Assis Ribeiro deveria “Prestar serviços técnicos especializados nos 
setores agrários e fazendários do Estado de Goiás”. Apesar de o Contrato 
oficialmente ter sido realizado em 1963, já no ano anterior o ETPAR era 
freqüentemente solicitado pelo Governo de Goiás através de sua Secretaria 
da Agricultura. Termo de Contrato entre o ETPAR e o Governo do Estado 
de Goiás. Goiânia, 1963.

9 O Plano de Implantação do Combinado Agro Urbano contou em sua fase 
de elaboração com uma equipe de técnicos do Consórcio de Planejamentos 
e Empreendimentos (COPE), do qual fazia parte o técnico Moacir Paixão, 
agente atuante em Goiás no período e membro da equipe de governo na 
administração Mauro Borges.

10 Os moshavs Ovdim eram cooperativas de produção e consumo criadas 
pelo Estado de Israel como parte do sistema cooperativista do Kibutz. 
Tiveram inicio na década de 1930 a partir de um projeto de colonização 
norte-americana na região.  

11 Educação para o Desenvolvimento Agrário – Relatório de Atividades do 
IDAGO, 1963. Fundo PAR, AN.

12 Esse método deriva da racionalização de seleção de pessoal de acordo com 
os pressupostos da psicologia aplicada ao trabalho e da psicotécnica. A busca 
pela racionalização do conjunto das atividades do trabalho desenvolvia-se 
no Brasil desde pelo menos os anos trinta com a criação do Instituto De 
Organização Racional do Trabalho (IDORT) e passariam a ser adotados 
em larga escala no Brasil a partir da década de 1950. Trata-se de uma 
avaliação que se pauta por critérios baseados na racionalização do trabalho 
e do processo de seleção, onde são levadas em consideração aspectos como 
vocação, comportamento, aptidão e gestos como provas de qualificação 
pessoal. O Governo de Goiás contaria ainda para a realização da seleção 
de colonos para o CAU-1 com valiosa colaboração do Departamento 
de Psicologia e Psicotécnica da Academia Militar das Agulhas Negras 
(AMAN).
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13 3° Relatório do agrônomo Dátis Lima Oliva. Israel, 30 de junho de 
1962.

14 Relatório de atividades do IDAGO, 1963, 1964.

15 Apoiamos nossa argumentação a partir do cruzamento de fontes sobre 
os Combinados e entrevista feita por Marisis Cunha de Oliveira junto a um 
morador do CAU de Arraias. Cf.: OLIVEIRA, op.cit. pp 215-224.

16 Diário da Assembléia Legislativa de Goiás. Goiás, 1963.

17 Plano Educacional para o Combinado Agro-Urbano de Arraias. Goiás: 
Secretaria da Educação e Cultura, 1963.

18 Ainda que não tenha aprofundado, Dalva Borges de Souza já havia 
chamado atenção para esse aspecto geral da política agrária implantada 
em Goiás durante o governo Mauro Borges. A nosso ver, essa questão deve 
ser pensada em estreita relação com as diretrizes que consubstanciavam 
a construção do novo trabalhador rural goiano. SOUZA, Dalva Maria 
Borges de. 1964 em Goiás: o ovo da serpente (militares e proprietários de 
terras na gestação da ditadura). Goiânia: 1990. (Dissertação de Mestrado 
em História) Instituto de Ciências Humanas e Letras, UFG.

19 Podemos citar, dentre outros, os casos de luta por terra dos posseiros de 
Canjica, Salobinha, São Gabriel e Porangatu, todos ocorridos no período.  

20 Ocaso mais conhecido é o de Formoso e Trombas. Após travarem ao 
longo de toda a década de 1950 uma violenta luta de resistência pela posse 
das terras que ocupavam, os posseiros das regiões de Formoso e Trombas 
obtiveram os títulos de posse durante o governo Mauro Borges.   

Propriedade e conflitos. Transmissão do patrimô-
nio rural para libertos (Vale do Paraíba Mineiro 
– 1850-1920)
por Elione Silva Guimarães

1 A pesquisa que originou este artigo foi realizada com o apoio de uma bolsa 
de pós-doutorado júnior do CNPq (2006-2008) e também  com auxílio da 
FAPEMIG (2005-2006).

2 Dentre outros, ver: BERLIN, Ira &  MORGAN, Philip D. (eds). The 
Slaves Economy. Independent Production by Slaves in the Americas. 
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London and Portland, Frank Cass & Co., 1991.HOLT, Thomas C. The 
Problem of freedom. Race, labor and politics in Jamaica and Britain, 
1832-1938, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1992. 
KLEIN, Herbert & ENGERMAN, Stanley. The transition from Slaves to 
Free Labor: Hotes on a Comparative Economic Model. In FRAGINALS, 
Manuel Moreno, PONDS, Frank Moya & ENGERMAN, Stanley L. 
(eds). Between Slavery and Free Labor: The Spanish Speaking Caribbean 
in the Nineteenth Century, Baltimore, Johns Hopkins University Press. 
MACGLYNN,  Frank e DRESCHER,  Seymour (eds). The Meaning of 
Freedom. Economics, Politics and Culture After Slavery, Pittsburgh  
University of Pittsburgh Press, 1992.McGLYNN, Franck e DRESCHER, 
Seymour (eds). The  Meaning of Freedom. Economics, Politics and Culture 
After Slavery, Pittsburgh iversity of Pittsburgh Press, 1992.

3  Cf. CARDOSO, Ciro Flamarion. “El modo de producción esclavista colonial 
em América”, In:  ASSADOURIAN, Carlos Sampat e outros. Modos de 
Producción en America Latina. Buenos Aires: Siglo XX Argentina Editores 
S.A, 1973, pp. 193-242; ——, “Sobre os modos de produção coloniais 
na América” e “O modo de produção escravista colonial na América”, In 
SANTIAGO, Théo Araújo (org.), América Colonial. Rio de Janeiro: Pallas, 
1975; ——. Agricultura, escravidão e capitalismo. Petrópolis: Vozes, 1979; 
——. Escravo ou camponês? O protocampesinato negro nas Américas. São 
Paulo: Brasiliense, 1987. GORENDER, Jacob. O escravismo Colonial. 
São Paulo:Ática, 1978, p. 258-269; ____. Questionamento sobre a teoria 
econômica do escravo. In: Estudos Econômicos, vol. 13, n. 1, jan./abr., 
1983; ____.  A Escravidão Reabilitada. São Paulo: Ática, 1990. CASTRO, 
Antônio Barros. A economia Política, o Capitalismo e a escravidão. In: 
LAPA, José Roberto do Amaral (org.). Modos de Produção e Realidade 
Brasileira. Petrópolis: Vozes, 1980, p. 67-107.

4 De certa forma, toda a produção historiográfica dos últimos trinta anos, 
relativa  à escravidão, evidencia as práticas de experiências econômicas dos 
cativos, através do cultivo de suas roças, do furto, das fugas para o interior 
das matas visando a formação de pequenos quilombos. 

5 MATTOS, Hebe. Prefácio, In: COOPER, Frederick, HOLT, Thomas e 
SCOTT, Rebeca. Além da Liberdade. Rio de Janeiro:Civilização Brasileira, 
2005, p. 14.

6 Cf. CUNHA, Olívia Gomes da & GOMES, Flávio dos Santos (orgs.). 
Quase Cidadão: histórias e antropologias da pós-emancipação no Brasil. 
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Rio de Janeiro: FGV, 2007; FILHO, Walter Fraga. Encruzilhadas da 
Liberdade: Histórias de Escravos e Libertos na Bahia (1870—1910), 
Campinas: UNICAMP, 2006; GUIMARÃES, Elione.  Múltiplos viveres de 
afrodescendentes na escravidão e no pós-emancipação: Família, trabalho, 
terra e conflito (Juiz de Fora – Minas Gerais, 1828-1928). São Paulo: 
Annablume – Juiz de Fora: FUNALFA, 2006; _____. Memórias Históricas 
de Movimentos Rurais – Juiz de Fora na passagem do século XIX.  Revista 
Tempo – Revista do departamento de História da UFF, nº  22,  2007, p.69-
90; SOUZA, Sonia Maria de. Terra, família, solidariedades... estratégias 
de sobrevivência camponesa no período de transição – Juiz de Fora (1870-
1920). Bauru –SP: EDUSC, 2007; FERREIRA, Roberto Guedes. Pardos: 
trabalho, família, alianças e mobilidade social (Porto Feliz, São Paulo, c. 
1798 – c. 1850). Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
2005. RIOS, Ana Lugão & MATTOS, Hebe Maria. Memórias do cativeiro: 
família, trabalho e cidadania no pós-abolição. Rio de janeiro: Civilização 
Brasileira, 2005. MATTOS, Hebe. Terra de Quilombo: campesinato, 
memória do cativeiro e identidade negra no Rio de Janeiro. In: LIBBY, 
Douglas Cole & FURTADO, Júnia Ferreira (orgs.) Trabalho livre trabalho 
escravo: Brasil e Europa, séculos XVIII e XIX, São Paulo: Annablume, 
2006, p. 415-436. MACHADO, Maria Helena. O Plano e o Pânico: Os 
movimentos sociais na década da abolição. Rio de Janeiro: UFRJ, EDUSP, 
1994. FRY, Peter & VOGT, Carlos. Cafundó: A África no Brasil, linguagem 
e sociedade. São Paulo: Cia. das Letras, 1996;

7 A este respeito ver: MOTTA, Márcia, Ilha de Marambaia: História e 
Memória de um lugar. In:  GUIMARÃES, Elione  & MOTTA, Márcia. 
Campos em Disputa – História Agrária e Companhia. São Paulo: 
Annablume, 2007, p. 295-315; MATTOS, Hebe. Terra de Quilombo, op. cit.

8 GOMES, Flávio e MOTTA, Márcia. Terras e Territórios da Liberdade: 
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Topbooks, 1993.

19 Outro exemplo desse tipo de interpretação é fornecido por Alberto 
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analisar as causas de atraso pela herança cultural; ainda que ele utilize 
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23 Idem, ibidem.
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Representantes do Estado do Rio Grande do Sul pelo Dr. Carlos Barbosa 



405
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29 Idem, ibidem.

30 Idem, ibidem.
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grupos que se envolveram nela na região encontra-se em TEDESCO, João 
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36 Idem, ibidem.
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Terras indígenas e o avanço do café: abrindo 
fronteiras no Vale do Paraíba (séculos XVIII e XIX)
por Marina M Machado
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Western Past. Penguin Books, USA. LIMERICK, Patrícia Nelson. (1987) 
The Legacy of Conquest: the unbroken past of the American West. Norton 
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Colonização: A Representação do índio de Caminha a Vieira. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1996.

Estado, Educação Rural e propriedade no Brasil: 
história de um dilema
por Sonia Regina de Mendonça
(UFF - CNPq)

1 RUMMERT, Sonia. Gramsci, Trabalho e Educação: Jovens e Adultos 
Pouco Escolarizados no Brasil Actual. Lisboa: Educa, 2007, p. 57.

2 A este respeito ver MENDONÇA, Sonia Regina de. O Ruralismo 
Brasileiro. São Paulo: Hucitec, 1997.
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1944, Rolo 28, fotograma 565, grifos no original.
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20 Na verdade, a quase totalidade das intervenções com finalidades 
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às “populações rurais”, mediante a atuação de técnicos especializados na 
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24 OLIVEIRA, Mario Marcio. “As circunstancias da criação da Extensão 
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25 Essa experiência teve por base a criação, em Minas Gerais, da Associação 
de Crédito e Assistência Rural (ACAR), lastreada com recursos da AIA e 
destinada a encorajar o uso de certas sementes mais produtivas, além da 
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Gerard & DENNET, Charlotte. Seja Feita a Vossa Vontade – a conquista da 
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Record, 1998.
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27 BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Credito Rural Supervisionado 
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SIA, 1960, Série Estudos Brasileiros No. 12, p. 29, grifos no original.
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29 Id. Ibid., p. 9.

30 Id. Ibid., p. 26.

31 BRUNNER, SANDERS & ENSMINGER, op. cit., p. 6.
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ABCAR, 1960, P. 13..
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A Terra e a farda: A questão agrária sob regime 
militar no Brasil e no Peru
por Vanderlei Vazelesk Ribeiro

1 Ver: Reis Filho, Daniel Arão – O Colapso do Colapso do Populismo. In: 
Ferreira, Jorge. O populismo e sua história. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
p. 249.

2 Sobre a queda de Belaúnde Cf:  Jornal O Estado de São Paulo, 3 de 
Outubro de 1968, p. 12, 9 de outubro de 1968, p. 3, 12.  Sobre a relação 
forças armadas Pará:  Ver: Cotler Julio Peru, Estado Classe e Nação, Brasília, 
Fundação Alexandre Gusmão, 2006.

3 Quanto à Comissão de Fronteiras, ver: Ribeiro, Vanderlei Vazelesk – 
Comissão Especial de Revisão das Concessões da Faixa de Fronteiras. In: 
Motta, Márcia – Dicionário da Terra. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 
103-106.

4 Ver: Depoimento do general Otávio Costa em: Castro, Celso – Visões do 
Golpe. Rio de Janeiro, CPDOC, 1995, p. 147.

5 Sobre as propostas de Paulo Assis Ribeiro Cf: Esteves, Carlos Leandro da 
Silva – Combinados agro-urbanos: Cooperativismo e tecnificação em Goiás 
durante o governo Mauro Borges (1961-1965). Trabalho apresentado no 
13º encontro da Associação Nacional de História (AANPUH), Rio de 
Janeiro.
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6 No período colonial foram organizadas as chamadas “repúblicas de índios”, 
que deveriam ficar subordinadas ao colonizador, mas que garantiam  àqueles 
o direito de permanecer nas terras. Apesar de todas as tentativas liberais do 
século XIX no sentido de destruir as comunidades, as mesmas continuaram 
a existir século XX a dentro.

7 Sistema Nacional de Mobilização Social - foi criado em 1971, visando a 
doutrinação política não só dos camponeses, mas de toda a sociedade, no 
sentido do apoio ao governo. Foi extinto em 1978.

8  Dez anos depois, às vésperas do fim do Ato Institucional nº. 5,  Albuquerque 
Lima entrevistado pela Revista Veja para falar sobre o mesmo,  lamentava o 
fato de que o não tenha servido para que se fizesse “uma verdadeira reforma 
agrária”. Ver:  Ato Institucional no. 5, Sem Choro Nem Vela. In: Veja.abril.
com.br/arquivo_veja/capa_13121978.htmlVeja.abril.com.br/arquivo_
veja/capa_13121978.html

9 Sobre a Marcha para o Oeste, Cf: Ribeiro, Vanderlei Vazelesk – Marcha 
para o Oeste. In: Motta, op.  Cit. P: 286-288.

10 Ver: Barcelos Fernando H. G. O Sindicalismo e a Luta pela Terra no Rio 
de Janeiro. Trabalho apresentado ao 13º Encontro da ANPUH RIO  no 
Simpósio Terra: Posse e Propriedade.

Colonização e conflitos no Sul do Brasil: estudos 
sobre os Campos de Palmas
Paulo Pinheiro Machado 

* Professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa 
Catarina.

1  (PARANÁ, 1896, anexo II, p. I e II)

2 Decreto n° 2.502, de 16 de novembro de 1859. Coleção de Leis do Império 
do Brasil.

3 Uma braça equivale a 1,8288 metros.
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O MST e sua inserção em um imaginário  
conservador: o caso da região Centro-Sul do 
Paraná
Ariel José Pires

1 Professor do Departamento de História da UNICENTRO – Guarapuava, 
Paraná.

2 Entrevista com o líder do MST, João Pedro Stédile. 1997.

3 As resoluções determinaram que: “Os trabalhadores rurais não devem 
lutar apenas por terra para si mesmo. Cada combate faz parte da luta por 
reforma agrária para todos os sem-terra; cada companheiro deve assumir o 
compromisso de continuar a luta, mesmo depois de conseguir seu pedaço de 
chão; a terra conquistada na luta não deve ser vendida, pois terra para nós 
é terra de trabalho, não terra de negócio; deverá ser estimulado e apoiado o 
trabalho em conjunto, através de diferentes formas de cooperação agrícola, 
respeitada a vontade de cada um; o movimento dos trabalhadores sem-
terra representa o instrumento para os trabalhadores rurais se articularem 
dentro do movimento sindical”. (AKCELRUD, I. Idem, ibidem). 

Escravidão, criminalidade e conflitos de terra no 
Brasil do século XIX
Ricardo Alexandre Ferreira

1 Professor do Departamento de História da Universidade Estadual do 
Centro-Oeste do Paraná – UNICENTRO.

2 FERREIRA, Ricardo Alexandre. Senhores de poucos escravos: cativeiro e 
criminalidade num ambiente rural, 1830-1888. São Paulo: UNESP, 2005. il.

3 O conceito de “mando” e, sobretudo sua utilização para o estudo da história 
política do Brasil Imperial, foi objeto de intensos debates na historiografia 
brasileira. Não se pretende aqui retomar tal discussão, pois ela escaparia 
ao objetivo deste capítulo que aborda o mando como uma das esferas de 
ocorrência das práticas tidas como delituosas protagonizadas por livres 
e escravos. Para o debate a respeito do conceito de “mandonismo”, Cf: 
CARVALHO, José Murilo de. Mandonismo, Coronelismo, Clientelismo: 
uma discussão conceitual. Dados. 1997, vol. 40, nº 2.
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4 Recebi esta informação do Prof. Dr. José Chiachiri Filho, a quem 
agradeço. 

5 Cartório do 1º Ofício Criminal de Franca, Processo n.º 284, cx. 10, 1847, 
AHMUF, folha 22.

6 FRANCO, Maria Sylvia de Carvalho. Homens livres na ordem escravocrata. 
4ª ed. São Paulo: Ática, 1974. São Paulo: Fundação UNESP, 1997, p. 
153.

7 MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: 
Brasiliense, 1982, p. 124.

8 “JAGUNÇÕ. Em Goiás, na Bahia e em Minas Gerais, jagunço era um 
homem valente, que alugava sua coragem a um grande chefe, na defesa 
de suas propriedades e nas lutas pelo poder entre membros da classe 
dominante ...”. Cf. MOTTA, Marcia. (Org.) Dicionário da terra. Rio de 
janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 267-269.

9 GRAHAM, Richard. Clientelismo e política no Brasil do século XIX. Rio 
de Janeiro: Edit.UFRJ, 1997, p. 185. 

10 LARA, Silvia Hunold. Campos da violência: escravos e senhores na 
Capitania do Rio de Janeiro 1750-1808. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, 
p. 200.

11 GRAF, Márcia Elisa de Campos. Imprensa periódica e escravidão no 
Paraná. São Paulo, 1979. 401 f. Tese (Doutorado em História) – Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, p. 142.

12 LIMA, Carlos A. M. Escravos da peleja: a instrumentalização da violência 
escrava na América Portuguesa (1580-1850). Revista de Sociologia e 
Política, Curitiba, nº 18, 2002, p. 131-152. 

13 BROWN, Christopher Leslie & MORGAN, Philip D. (Edits.) Arming 
Slaves: from classical times to the modern age. Yale University Press, New 
Haven & London, 2006.

14 MALHEIRO, Perdigão. A Escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico 
e social. 3ª ed. Petrópolis: Vozes, 1976, vol. 1. 

15 Cf. RIBEIRO, João Luiz. No meio das galinhas as baratas não têm razão: 
a Lei de 10 de junho de 1835: os escravos e a pena de morte no Império do 
Brasil: 1822-1889. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.   
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16 Relatório do Ministério da Justiça (Ministro Eusébio de Queiroz 
Coutinho Mattoso Camara) do ano de 1849, disponível na Internet na 
página eletrônica do Projeto de Imagens de Publicações Oficiais Brasileiras 
do “Center for Research Libraries e Latin American Microform Project”, 
em: http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1840/000013.html.

17 Relatório do Ministério da Justiça (Ministro Lafayett Rodrigues Pereira) 
do ano de 1878, disponível na Internet na página eletrônica do Projeto 
de Imagens de Publicações Oficiais Brasileiras do “Center for Research 
Libraries e Latin American Microform Project”, em: http://brazil.crl.edu/
bsd/bsd/u1871/000033.html.

18 Abordada no capítulo 1, deste estudo, no item: “É preciso reformar”. 

19 Relatório do Ministério da Justiça (Ministro Manoel Pinto de Souza 
Dantas) do ano de 1879, disponível na Internet na página eletrônica do 
Projeto de Imagens de Publicações Oficiais Brasileiras do “Center for 
Research Libraries e Latin American Microform Project”, em: http://brazil.
crl.edu/bsd/bsd/u1873/000047.html.

20 Relatório do Ministério da Justiça (Ministro Manoel Pinto de Souza 
Dantas) do ano de 1879, disponível na Internet na página eletrônica do 
Projeto de Imagens de Publicações Oficiais Brasileiras do “Center for 
Research Libraries e Latin American Microform Project”, em: http://
brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1873/000032.html e Relatório dos Presidentes 
da Província de São Paulo (Presidente Laurindo Abelardo de Brito) do 
ano de 1880, disponível na Internet na página eletrônica do Projeto de 
Imagens de Publicações Oficiais Brasileiras do “Center for Research 
Libraries e Latin American Microform Project” em: http://brazil.crl.edu/
bsd/bsd/1024/000323.html.

21 Relatório do Ministério da Justiça (Ministro Manoel Pinto de Souza 
Dantas) dos anos de 1880 e 1881 disponíveis na Internet na página 
eletrônica do Projeto de Imagens de Publicações Oficiais Brasileiras do 
“Center for Research Libraries e Latin American Microform Project”, em: 
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1874/000029.html.

22 Relatório do Ministério da Justiça (Ministro Manoel Pinto de Souza 
Dantas) dos anos de 1880 e 1881 disponíveis na Internet na página 
eletrônica do Projeto de Imagens de Publicações Oficiais Brasileiras do 
“Center for Research Libraries e Latin American Microform Project”, em: 
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1874/000056.html.
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23 Relatório do Ministério da Justiça (Ministro Francisco Prisco de Souza 
Paraizo) do ano de 1883, disponível na Internet na página eletrônica do 
Projeto de Imagens de Publicações Oficiais Brasileiras do “Center for 
Research Libraries e Latin American Microform Project”, em: http://brazil.
crl.edu/bsd/bsd/u1877/000021.html.

24 Relatório do Ministério da Justiça (Ministro Francisco Prisco de Souza 
Paraizo) do ano de 1883, disponível na Internet na página eletrônica do 
Projeto de Imagens de Publicações Oficiais Brasileiras do “Center for 
Research Libraries e Latin American Microform Project”, em: http://
brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1877/000069.html e http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/
u1877/000070.html.

25 Relatório do Ministério da Justiça (Ministro Affonso Augusto Moreira 
Penna) do ano de 1884, disponível na Internet na página eletrônica do 
Projeto de Imagens de Publicações Oficiais Brasileiras do “Center for 
Research Libraries e Latin American Microform Project”, em: http://
brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1878/000040.html e http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/
u1878/000041.html.

26 Relatório do Ministério da Justiça (Ministro Antonio Ferreira Vianna) 
do ano de 1887, disponível na Internet na página eletrônica do Projeto 
de Imagens de Publicações Oficiais Brasileiras do “Center for Research 
Libraries e Latin American Microform Project”, em: http://brazil.crl.edu/
bsd/bsd/u1881/000030.html.

27 Cartório do 1º Ofício Criminal de Franca, Processo n.º 284, cx. 10, 1847, 
AHMUF, folhas 23 e 24.

28 Um pouco mais de sessenta quilômetros.

29 Ofícios Diversos Franca, lata 1020, pasta 2 , documento nº. 34, de 
14/12/1847, DAESP.

30 Os advogados optaram por chamar de filho, o sobrinho de Jacob que 
também foi acusado de participar do conflito. 

31 Cartório do 1º Ofício Criminal de Franca, Processo n.º 284, cx. 10, 1847, 
AHMUF, petição integrante do recurso.

32 Aproximadamente um quilômetro e meio. 

33 Cartório do 1º Ofício Criminal de Franca, Processo n.º 355, cx. 13, 1851, 
AHMUF, folha 13.
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34 Aproximadamente cinco quilômetros. 

35 Cartório do 1º Ofício Criminal de Franca, Processo n.º 284, cx. 10, 1847, 
AHMUF, petição integrante do recurso.

36 Ofícios dos Juízes de Direito, Franca, ordem 4773, maço 1851, DAESP.  

As propriedades da diferença: nacionais, colonos 
e grileiros: (Guarapuava 1920-1930)
 por Beatriz Anselmo Olinto 
Marcos Nestor Stein

1 Relatório do Prefeito Municipal aos Camaristas, 1920. Arquivo Histórico 
da UNICENTRO

2 Relatório do Prefeito Municipal aos Camaristas, 1921. Arquivo Histórico 
da UNICENTRO

3 Idem

4 Relatório do Prefeito Municipal aos Camaristas, 1922. Arquivo Histórico 
da UNICENTRO

5 Idem, p. 4

6 Idem, p.

7 Relatório do Prefeito aos Camaristas, 1923. Arquivo Histórico da 
UNICENTRO

8 FREITAG, Liliane (Tese de doutorado em história) Unesp franca, 2007

9 Processo nº14444/1927, Arquivo Histórico da UNICENTRO.

10 Ver: IURKIV, José Erondy. A Revolta do Tigre (1955) posseiros, proprietários 
e grileiros: uma luta de representação. (dissertação de mestrado em História) 
Florianópolis: UFSC, 1999 e MOTA, Lucio Tadeu. As Guerras dos Índios 
Kaingang. Maraingá: ADUEM, 1994.

11 Projetos de lei 1926 caixa 0426.1. projeto n.º 2, lei n.º 402 , 17/11/1926. 
Arquivo Histórico.

12 Processo crime nº. 1444/1927. Arquivo Histórico da UNICENTRO.
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13 Idem, p. 20.

14 Sobre as diferentes interpretações da Lei de Terras de 1950 ver: MOTTA, 
Márcia (org.) Nas Fronteiras do Poder: conflito e direito a terra no Brasil do 
século XIX. Rio de janeiro : Vício da Leitura, 1998.

15 Idem, p. 74

16 Idem, p. 45.

17 Idem, p. 78.

18 Ver sobre essa revolta dos posseiros e colonos: IURKIV, José Erondy. A 
Revolta do Tigre (1955) posseiros, proprietários e grileiros: uma luta de 
representação. (dissertação de mestrado em História) Fpolis: UFSC, 1999.

19 Ver: FREITAG, Liliane da Costa. Extremo-oeste Paranaense: história 
territorial, região, identidade e  (re)ocupação . (tese de doutorado em 
História). Franca: UNESP, 2007; IURKIV, José Erondy. A Revolta do 
Tigre (1955) posseiros, proprietários e grileiros: uma luta de representação. 
( dissertação de mestrado em História) Florianópolis: UFSC, 1999; 
PEGORARO, Everly Dizeres em Conflito: a revoltados posseiros de 1957 na 
Imprensa paranaense. (dissertação de mestrado em História) Niterói: UFF, 
2007. Além de trabalhos fundantes da temática no estado como: Brasil 
Pinheiro Machado e Altiva Pilatti.]

20 Obrages eram companhias que exploravam extensões territoriais de 
madeira e erva mate, podiam ser nacionais ou estrangeiras, com ou sem 
documentação sobre as terras. Ver: FREITAG, Liliane da Costa. Extremo-
oeste Paranaense: história territorial, região, identidade e  (re)ocupação . 
(tese de doutorado em História). Franca: UNESP, 2007 e IURKIV José 
Erondy. A Revolta do Tigre (1955) posseiros, proprietários e grileiros: uma luta 
de representação. ( dissertação de mestrado em História) Florianópolis: 
UFSC, 1999.

21 FOUCAULT, Michael. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: 
NAU, 2003.
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Fronteiras: espaços simbólicos e materialidades
por Liliane Freitag

1  Doutora em História, professora Adjunto do Departemento de História 
da Universidade Estadual do Centro Oeste, - Unicentro. Pesquisadora 
integrante dos Grupos: Grupo de Pesquisa Cultura, Etnias, Identificações,-  
Unicentro, e Núcleo de Referencia Agrária, - UFF.lilianefreitag@uol.com.br.  

2 No primeiro capítulo, a autora chamava atenção norava o tratamento 
teórico-metodológico ou nas implicações epistemológicas e políticas 
advindas de tais enfoques.

3 Frederic Ratzel figura expressiva desse pensamento, entende território 
como um espaço qualificado pelo domínio de um grupo, sendo definido 
pelo controle político de um dado âmbito espacial.

4 Milton Santos a muito chamou a atenção para a diversidade de conceitos 
que perpassaram a compreensão do tema.  Em Por uma nova geografia, 
destaca que o território é uma categoria do espaço. A medida que os sujeitos 
utilizam-se de dado território, criam o espaço.

5 Um exemplo particular dessas lutas simbólica por classificação de 
identidades regionais são aquelas travadas em torno da definição das 
origens do grupo através de seu lugar de origem, que consistem em lutas 
ou disputas simbólicas pelo monopólio de fazer ver, de fazer crer, de fazer 
reconhecer, [...] de impor a definição legítima das definições do mundo 
social [...] no qual o grupo se insere. (p.113)

6 A reflexão do autor ressalta que, enquanto o sentimento de pertencimento for 
um destino para os indivíduos, a identidade - sentimento de pertencimento a 
um grupo que o defina - não vai ocorrer. Segundo essa linha de pensamento, 
as identidades, portanto podem flutuar no ar, conforme algumas de nossas 
escolhas. Outras, no entanto, poderão ser lançadas a nossa volta por ter 
encontrado ali um terreno fértil para levar a cabo tal tarefa.  

7 Sujeitos interpretam o mundo social através de conceitos edificados ao 
longo do tempo como produto de suas experiências e dos significados a 
elas agregados: o real é, pois construção e como tal, fabricação que re-
significamos ao longo de nossas trajetórias. Ele é prática inseparável do 
universo das nossas representações. Conceito que passa pelas representações 
que o mundo social constrói, faz da fronteira nunca “produto de uma divisão 
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a que se atribuirá maior ou menor fundamento” conforme elementos que 
ela reúne e a constitui [...] (p.114). E, por mais que possa parecer, apoia-se 
em características nada naturais.

8 Outra porta de entrada para o tema fronteira espaços simbólicos e 
materialidades é aquela apregoada por Capinggotto, (1998) Existe uma 
hermenêutica de fronteira.

9 Busquei parâmetros para a edificação dessas digressões assentada sobretudo 
nos campos da sociologia interpretativa de Pierre Bourdieu, da sociologia 
rural, da geografia cultural e da antropologia.

10 Apesar dos avanços significativos no que tange ao campo de analise 
interpretativa sobre a categoria, necessitamos, ao menos no que tange a 
fronteira internacional extremo-oeste do Estado do Paraná, discussões dessa 
envergadura e também acerca das trocas simbólicas e relações interétnicas 
assim como análises em torno dos significados dessas relações no cotidiano 
aberta por trabalhadores, no século XIX. Os contatos (entre trabalhadores 
nacionais, paraguaios e argentinos), as trocas,  os mitos, as asperezas da 
vida nessa fronteira, as fugas de colonos do interior da Colônia Militar da 
Foz do Iguaçu no final do XIX, são todos situações de fronteira, processos 
que envolvem sua criação. Sobre esse espaço fronteira falaremos a diante.
Na fronteira nascem vidas e dessas as vivências em fronteiras propiciadas 
no sincretismo das mediações culturais nesse espaço cultural híbrido e de 
fricção interétnica aqui usando o conceito de [...] . 

11 Acrescenta-se ao pensamento da autora que inúmeras são as dificuldades 
para o estabelecimento de uma verdade acerca do período em que o termo 
sertão se estabelece na sociedade brasileira. Sabe-se que é muito antiga, 
datando-se do período colonial. A instauração e a repetição de seu dizer na 
sociedade brasileira exigem, segundo o pesquisador, uma atenção especial 
quanto aos seus significados. Para século XIX, o espaço sertão torna-se 
referência para a integração nacional. 

12 A exemplo de Muricy (1892, 1977), Coelho Junior (1946), Andrade 
(1941), Nogueira (1920), Figueiredo (1937);  Martinez, (1925) e Franco  
(1944), dentre outros.  

13 Joaquim de Sales Torres Homem, foi designado em 1897 para chefia da 
colônia Militar de Foz do Iguaçus No curto período de um ano na permanência 
do cargo, elaborou Relatórios ao Gabinete do Ministério da Guerra, cujo 
conteúdo revela uma fronteira de amarguras e desencantos e não espaço mítico 
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de felicidades. Torres Homem nasceu o Rio de Janeiro em 1851. Militar e 
filósofo, oicial de artilharia, engenheiro geógrafo, o referido dirigente marcou 
presença na produção historiográfica do século XIX, cujo teor de seus textos 
reside em obras que versam temas militares. A produção no campo da Filosofia 
e a literatura, legitima sua presença em Instituições literárias especialmente 
no Estado do Rio Grande do Sul. Torres Homem, falece em 1920 no Rio de 
Janeiro, e sobre esse personagem, pairam imagens controertidas... 

14 SUSSEKIND, Flora. O Brasil não é longe daqui: o narrador, a viagem. 
Companhia das Letras, 1990.
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